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Informatie over Corona-maatregelen 26 mei 2020
Economie & Inkomensbeleid
Horeca en terrassen per 1 juni 2020
Wij hebben met alle betrokkenen overlegd over de herstart van de horeca en terrassen per 1 juni
2020. Vertegenwoordigers van de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), POBD, politie,
handhaving, OZHZ en de gemeente waren hierbij aanwezig. Er is op basis van drie punten gewerkt aan
de uitvoering van het nieuw te voeren terrassenbeleid tijdens de coronaperiode: ruimtelijk, juridisch en
inhoudelijk.
Het college heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak. Op 1 juni 2020 wordt niet meer terrasruimte
geboden dan de huidige vergunde ruimte, waarbij het terras wel ingericht moet worden volgens de
1,5 meter richtlijn. Dat betekent de eerste week een beperkte capaciteit aan terrasruimte. Hiervoor is
gekozen om te bekijken hoe het publiek reageert op de heropening van de horeca en hoe de drukte
zich verhoudt tot andere activiteiten in de stad. Op basis van de ervaringen kan worden opgeschaald
en uitgebreid. Bovengenoemde werkgroep zal op 2 juni 2020 weer bij elkaar komen om de start op
tweede pinksterdag te evalueren, het vervolg te bespreken en het advies aan het college voor te
bereiden.
De gemeente is zeer bereid mee te denken met (extra ruimte voor) de ondernemers. Uitgangspunt
hierbij is flexibiliteit, waarbij volksgezondheid, woon- en leefklimaat en veiligheid voorop staan. Op de
oproep van de gemeente en KHN aan alle horecaondernemers om hun wensen en behoeften kenbaar
te maken met betrekking tot terrassen in de 1,5 meter samenleving hebben meer dan
20 ondernemers, al dan niet gezamenlijk gereageerd. Voor onder andere Voorstraat-Noord,
Statenplein en Scheffersplein zijn gezamenlijke plannen ingediend.
Onze juristen hebben nagedacht over een klantvriendelijke aanpak van de behandeling van de wensen
van de ondernemers, die wel past binnen de APV en de drank- en horecawet, zoals een convenant of
nadere regels e.d.. Gekozen is voor een tijdelijke vergunning, gedurende de Corona-crisis. Er is een
vereenvoudigd aanvraagformulier ontwikkeld dat vorige week verstuurd is naar de horecaondernemers
die een uitbreiding wensen. Een speciaal projectteam, bestaande uit vergunningverleners en adviseurs
van onder andere verkeer, parkeren, politie, handhaving, bestemmingsplannen, is samengesteld om
aanvragen met spoed en met voorrang te behandelen. Het streven is om de aanvragen in de week van
1 juni 2020 afgehandeld te hebben. Er wordt vooralsnog geen rekening gestuurd voor extra leges en
precario, de gemeenteraad zal hierover te zijner tijd een besluit moeten nemen.
De tijdelijke vergunningen treden uiteraard pas in werking wanneer het college heeft ingestemd met
een verruiming.
Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie door het Rijk (noodpakket 2.0)
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de
aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het
kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Er is een nieuwe regeling; de tegemoetkoming
Vaste Lasten MKB voor ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen,
podia en theaters. Zij krijgen naast de loonkosten tegemoetkoming (NOW) een belastingvrije
tegemoetkoming om hun materiele kosten te kunnen betalen. De NOW (loonkostenvergoeding) wordt
verlengd en aangepast, dat geldt ook voor de overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers
(TOZO). Waarbij vanaf 1 juni het partnerinkomen wordt meegenomen bij de beoordeling.
Dit betekent dat opnieuw een belangrijke bijdrage wordt gevraagd van de uitvoeringskracht van de
Sociale Dienst Drechtsteden. Tot slot worden ook de landelijke belastingmaatregelen verlengd tot
1 september 2020 en lopen de coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers door. Specifiek
voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is eind april de
Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Daarover bent u eerder geïnformeerd. Toen
werd € 100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met € 150 miljoen.
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Gemeentelijke belastingen
De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020
hebben we verlengd tot 1 september 2020. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die in financiële
problemen is geraakt of dreigt te komen door de Corona-maatregelen.

Sociaal Domein
Informele zorg & maatschappelijke initiatieven
Wij zullen volgende week nader in gaan op de stand van zaken.
Onderwijs & opvang
Opstart basisonderwijs per 11 mei 2020
Per 11 mei 2020 zijn de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer gedeeltelijk open. De
opstart is over het algemeen goed verlopen. In de voorbereiding op de openstelling ontstond op een
aantal plekken in Dordrecht knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze
knelpunten zijn opgelost.
Bij Leerplicht komen veel vragen van scholen binnen over hoe om te gaan met kinderen die niet op
school komen om diverse redenen. Leerplicht adviseert scholen hierin om het gesprek aan te gaan en
uit te vinden wat ouders nodig hebben om hun kind wel weer naar school te laten gaan.
Noodkinderopvang
Er is nog steeds noodkinderopvang beschikbaar. Er is voldoende capaciteit om aan de vraag te
voldoen. Op basis van de tot nu toe bekende gegevens ging het in de week van 11 t/m 15 mei 2020
om minimaal 650 kinderen die gebruik maakten van de noodopvang. Dat ligt een fractie lager dan het
niveau voor de meivakantie en er is een kleine verschuiving te zien van de kinderopvang naar het
onderwijs. Onderwijs en opvang verwachten in het algemeen dat de vraag naar noodopvang stabiel
blijft tot aan 8 juni 2020.
Noodkinderopvang na 8 juni 2020
Vanaf 8 juni 2020 gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) weer volledig open. De
kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt
ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage
voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni 2020. De
noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni
aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. In Dordrecht is dit tot op heden voor
enkele ouders georganiseerd via gastouderopvang en zijn er geen aparte noodopvanglocaties ingericht
voor avond/nacht of weekendopvang.
Goed voorbeeld van ondersteuning van kinderen
Door de sluiting van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs konden veel
ondersteuningsarrangementen voor individuele leerlingen geen doorgang meer vinden. Het
Samenwerkingsverband heeft extra budget vrijgespeeld om tegemoet te komen aan de behoeften
vanuit de scholen aan extra begeleiding. Om een ondersteuningsaanbod te verzorgen dat gericht is op
(t)huiswerkbegeleiding, maar ook op sociaal emotionele ondersteuning van kinderen in kwetsbare
situaties, heeft het Samenwerkingsverband een overeenkomst gesloten met TopTutors. Dit is een
landelijke stichting die bovenbouwleerlingen van Havo/VWO of studenten van HBO of universiteiten
inzet om huiswerkbegeleiding (ze komen normaliter aan huis) te bieden aan leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Er zijn tutoren geworven die ook ingezet konden worden voor leerlingen in de
groepen 5 t/m 8 van de basisschool, naast de tutoren die het reguliere aanbod voor kinderen op het
voortgezet onderwijs konden verzorgen. De begeleiding werd nu verzorgd doordat de tutor inbelt via
Teams, Zoom, Skype of Meet en zo contact heeft met de leerling.
Van dit aanbod is goed gebruik gemaakt: gemiddeld vijf leerlingen per school (van ruim
30 basisscholen en zeven scholen in het voortgezet onderwijs). De intern begeleider of zorgcoördinator
van de school verzorgde in samenspraak met de leerkrachten een lijstje van leerlingen die hiervoor in
aanmerking zou moeten komen. Voor de basisschool leerlingen is er 5 uur (1 uur per dag)
ondersteuning beschikbaar gesteld en voor de Vo leerlingen twee a drie uur. Binnen twee weken is alle
ondersteuning, uiteraard in afstemming met ouders, vormgegeven. Nu de scholen in het
basisonderwijsweer onderwijs verzorgen, maar de kinderen vaak maar twee of drie dagen fysiek
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onderwijs genieten, is de mogelijkheid om de ondersteuning van TopTutors te continueren. In een
individuele casus is voor een leerling die behoort tot de risicogroep, een tutor voor 5 dagen per week
gefaciliteerd en voor zolang het nodig is om de leerlingen te helpen met het schoolwerk. Op deze
manier krijgen leerlingen een extra steun in de rug en lopen zij geen onnodige achterstanden op.
Formele zorg & ondersteuning
Sociaal Wijkteam Dordrecht
Wij meldden twee weken geleden de openstelling van de locatie centrum aan de Bankastraat. Per
25 mei 2020 worden ook de inloopspreekuren op het Dudokplein en op het Van Oldenbarneveltplein
voor vijf dagdelen per week hervat.
Dienst Gezondheid & Jeugd
Uitbreiding testbeleid GGD ZHZ
Vanaf 18 mei 2020 is de test capaciteit verder uitgebreid. De doelgroepen die nu ook gebruik kunnen
maken van de testmogelijkheden zijn; mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis, PGB
gefinancierde (in)formele zorgverleners, Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuningsmedewerkers
(bv medewerkers in de dagbesteding of maatschappelijke opvang) en medewerkers in de jeugdhulp.
Wanneer mensen uit deze doelgroepen minimaal één van de volgende klachten ervaren
(neusverkoudheid, hoesten, koorts boven 38° C) dan kunnen zij een verwijzing aanvragen voor
afname van de test.
Sociale Dienst Drechtsteden
Er zijn geregeld contacten met aanbieders van de maatwerkvoorzieningen Wmo over de
ontwikkelingen die zij zien. De grootste aanbieder van huishoudelijke ondersteuning is Aafje. Aafje laat
weten dat bij het begin van de coronacrisis ongeveer 15% van hun klanten aangaf tijdelijk geen
ondersteuning te willen ontvangen. Inmiddels is dit percentage gedaald tot 7%. We zien daarmee dat
de dienstverlening dus langzaam weer toegroeit naar het niveau van voor de uitbraak van het
coronavirus.

Cultuur
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zijn bezoekers weer welkom in het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en
Hof van Nederland.
Bezoekers moeten voorlopig wel eerst online een ticket kopen. Ook zijn er straks op sommige punten
vaste looproutes en wordt er 1,5 meter afstand gehouden.
Naast de landelijke richtlijnen van het RIVM houden wij ons ook aan het protocol van de
Museumvereniging.
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