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Bijlage raadsinformatiebrief 
Informatie over Corona maatregelen 30 juni 2020 
 
 
 
Economie & Inkomensbeleid 

Update versoepelingen 
Op woensdag 24 juni 2020 zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd die vanaf 1 juli 2020 gelden. 
Ondernemers zijn daarover weer geïnformeerd, onder andere via de sociale media van het 
accountmanagement Dordt Onderneemt en de website voor ondernemers. Daarbij wordt ook nader 
ingegaan op enkele specifieke branches.  
 
Huurreductie 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om huurreductie te geven aan zowel 
horecaondernemers die gemeentelijke vastgoed huren, als op grootschalige cultureel–recreatieve 
accommodaties als de Sportboulevard, Energiehuis, Schouwburg Kunstmin en het Nationaal 
Onderwijsmuseum. Ook hoeven de Dordtse ondernemers dit jaar niet te betalen voor het plaatsen van 
terrassen en winkeluitstallingen op gemeentegrond. Het college wil hiermee een compensatie geven op 
de vaste lasten van ondernemers en instellingen die door de coronamaatregelen geen of amper omzet 
konden draaien. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad bij de 
Bestuursrapportage. 
 
Regionaal branche overleg 
Een afvaardiging van de Drechtstelijke Bestuurlijke Werkgroep Economie organiseert begin juli een 
brancheoverleg over de gevolgen voor de maakindustrie, bouw- en installatiebranche. Uitgenodigd zijn 
onder meer Techniek Nederland, NMT, FME, Bouwend Nederland en VNO NCW. Zij zijn gevraagd om 
ook ondernemers uit de regio mee te nemen. 
 
TOZO2 aanvragen mogelijk 
Het is inmiddels mogelijk om de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo2) aan te vragen. De Tozo zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 
4 maanden. De verlengde regeling (Tozo2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Via de Sociale 
Dienst Drechtsteden kunnen Dordtse zzp-ers een nieuwe aanvraag doen voor Tozo2. De periode 
1 maart t/m 31 mei 2020 is inmiddels voorbij en de eerdere regeling stopt van rechtswege tenzij je 
vanaf 1 juni 2020 een verlenging aanvraagt. Tozo2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de 
huidige/vorige Tozo. Zo wordt er bij Tozo2 een partnerinkomens uitgevoerd wanneer er door zzp-ers 
een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wordt aangevraagd. 
 
NOW regeling 
Op 23 juni 2020 heeft het kabinet de NOW 2.0 regeling gepubliceerd. De nieuwe regeling verschilt op 
een aantal punten wezenlijk van de NOW 1.0. De verschillen zitten onder andere in de referentiemaand 
voor de loonsom, de striktere voorwaarden en de sanctie bij ontslag van werknemers, die is verlaagd 
van 150% naar 100% terugbetalen.  
 
Commissie Bestuur en Middelen 
De commissie bestuur en middelen is op dinsdag 16 juni 2020 via een presentatie geïnformeerd over 
de economische gevolgen en de eventuele impact op de 4.000 banen ambitie uit het 
collegewerkprogramma. De sheets van deze presentatie zijn ter beschikking gesteld aan de griffie. Ook 
wijzen wij u weer op de monitor van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). Op 25 juni 2020 is 
de vijfde versie van de tweewekelijkse monitor met de impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid 
verschenen. Ook in deze versie zijn, naast updates van bestaande indicatoren, weer nieuwe 
onderdelen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vergelijkingen van de economische indicatoren. 
Ook hebben wij een aantal brainstormsessies georganiseerd met specialisten in de domeinen welzijn 
en economie van een aantal van de gemeenten. Deze sessies hadden het doel om te komen tot 
duiding van trends die we zien, of die we misschien niet zien maar wel verwachten. De eerste 
resultaten vindt u in de monitor. Er volgen nieuwe sessies voor duiding in de aanloop naar de volgende 
monitor. U treft de nieuwste versie aan in de bijlage maar u kunt deze ook digitaal vinden via 
Coronamonitor ZHZ. 
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Sociaal Domein 

Op landelijk niveau zijn veel overleggen over de inhoudelijke en financiële afhandeling tussen Rijk en 
gemeenten. Op 17 mei 2020 heeft de tijdelijke werkgroep 'sociale impact coronacrisis' onder leiding 
van burgemeester Halsema haar verslag aan het kabinet aangeboden. De werkgroep was opgericht om 
vanuit lokale kennis en ervaring én vanuit wetenschappelijke inzichten kabinet en lokaal bestuur in 
korte tijd te voeden met aandachtspunten om de crisiseffecten voor kwetsbare groepen te verzachten. 
 
Peter Heijkoop is gevraagd zitting te nemen in een commissie die nu als vervolg op de werkgroep 
wordt samengesteld om kabinet en gemeenten van adviezen te voorzien. De commissie staat wederom 
onder voorzitterschap van Femke Halsema en kent onder meer als leden de meest betrokken 
bewindspersonen, zoals de minesters De Jonge (VWS) en Grapperhaus (V&J), een aantal 
burgemeesters en wethouders, zoals Depla (Breda) en Eerenberg (Utrecht) en een aantal 
wetenschappers, onder wie Putters (SCP) en Engbersen (EUR). 
 
Terug naar de lokale ontwikkelingen: we bekijken momenteel met partijen in de stad of er in de 
zomer - naast het reguliere aanbod aan activiteiten - extra activiteiten in de stad gewenst zijn, als 
gevolg van het naar verwachting veel grotere aantal "thuisblijvers". We zullen u over de voortgang 
informeren in de laatste "corona-RIB" van voor de zomer. 
 
Onderwijs & opvang 

Noodopvang afgeschaald 
Sinds 8 juni 2020 zijn de scholen en de BSO weer volledig open. De noodopvang wordt daarom 
afgeschaald. Scholen, kinderopvangorganisaties en gastouders bieden geen noodopvang meer aan 
gedurende werkdagen overdag. Gedurende avond, nacht en weekend is (vooralsnog tot 1 juli 2020) 
noodopvang mogelijk voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) in de zorg werken. Deze opvang is 
beschikbaar voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en 
ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en 
geneeskundigen. Tot op heden is het niet nodig gebleken om hiervoor een aparte locatie te openen. 
Diverse gastouders hebben in deze behoefte voorzien door avond-, nacht- en weekendopvang te 
verzorgen.  
 
In de afgelopen maanden hebben wekelijks gemiddeld circa 750 kinderen gebruik gemaakt van de 
noodopvang in Dordrecht. Zowel door kinderen van ouders in cruciale beroepen als ook kinderen in 
een (zeer) kwetsbare positie. Nu dit niet langer noodzakelijk is, is het dan ook een goed moment om 
terug te blikken en te evalueren. Om te leren van wat goed ging en wat beter had gemoeten. Dit doen 
we samen met het onderwijs, opvang en andere betrokken partijen en kan leiden tot een draaiboek of 
protocol. We kunnen de noodopvang dan indien nodig, met inachtneming van de geleerde lessen, weer 
snel opstarten.  
 
Formele zorg & ondersteuning 

Veilig opgroeien is teamwerk: samenwerking Sociaal Wijkteam en Veilig Thuis 
De samenwerking tussen Sociaal Wijkteam en Veilig Thuis heeft in de coronatijd extra aandacht. Op 
15 juni 2020 zijn Veilig Thuis en het Sociaal Wijkteam begonnen met de nieuwe werkwijze ''veilig 
opgroeien is teamwerk'". Eerder werd in de gemeenten Sliedrecht, Zwijndrecht en Gorinchem al 
ervaring op gedaan met deze werkwijze. 
 
Volgens de werkwijze werken Jeugdprofessionals van de lokale teams samen met medewerkers van 
Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming om vrijwillige 
ondersteuning te kunnen bieden aan gezinnen. Het doel is om door eerder, sneller en in samenhang 
passende hulp te bieden aan gezinnen en te zorgen voor een blijvend veilige ontwikkeling van 
kinderen. 
 
Belangrijke uitgangspunten:  
 dat de jeugdprofessional náást het gezin kan blijven staan voor de continuïteit die nodig is voor een 

blijvend veilige ontwikkeling van het kind;  
 dat professionals niet óver gezinnen praten, maar mét gezinnen en medewerking van het gezin 

proberen te krijgen en vasthouden. 
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Dienst Gezondheid & Jeugd 
De Dienst Gezondheid & Jeugd brengt wekelijks een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de 
operationele inzet van de GGD en GHOR in de crisissituatie en actuele informatie over de reguliere 
beleidsterreinen. In de bijlage treft u de nieuwsbrief van 18 juni 2020 aan. Hierin is onder andere 
aandacht voor de verwachte mentale en psychosociale gevolgen van COVID-19 en de 'route' van 
zelfherstel naar specialistische zorg. Nadere informatie over deze route is in de bijgevoegde memo van 
de DG&J na te lezen. 
 
Onderzoekscentrum Drechtsteden: monitoring Coronacrisis 
Zoals reeds is aangegeven heeft het onderzoekscentrum Drechtsteden de coronacrisis in de 
Drechtsteden in kaart gebracht. In de nieuwste editie leest u onder andere meer over de invloed van 
de crisis op het sociaal domein.  
 
 
Sport 

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als 
gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli 2020 opgeheven. Ook senioren hoeven 
tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden 
per 1 juli 2020 weer mogelijk is. In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en 
buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder 
voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen weer sporten. 
 
De exacte voorwaarden zijn nog niet volledig vrijgegeven. Het sportprotocol Verantwoord Sporten is dit 
weekend aangepast naar de nieuwste stand van zaken. Er is een (concept) handreiking beschikbaar 
voor beheerders/exploitanten van sportaccommodaties. En NOC*NSF heeft een checklist voor het 
openstellen van sportkantines. 
 
Hoewel nog niet helemaal duidelijk, lijkt het er op dat de regierol van de gemeente (team sport) vanaf 
deze fase komt te vervallen. De sportaanbieders en exploitanten zullen uiteraard geïnformeerd worden 
(verwezen naar protocol, handreiking, checklist), maar er vindt geen toetsing meer plaats. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de branche zelf. Binnen de gemeente Dordrecht heeft team 
Sportaccommodaties uiteraard de verantwoordelijkheid om te kijken welke gemeentelijke binnensport 
accommodaties volgens de voorwaarden open kunnen. Zij communiceren hierover met hun huurders. 


