Bijlage raadsinformatiebrief
Economie & Inkomensbeleid
Weekmarkt
De weekmarkt in het centrum van Dordrecht is sinds afgelopen vrijdag en zaterdag weer terug, na
zeven weken afwezigheid. Rondom het Statenplein en op de Sisarijs- of Sarisgang zijn borden
geplaatst om bezoekers te informeren over de regels die de komende tijden gelden op de weekmarkt.
Ook wordt bezoekers gevraagd zoveel mogelijk contactloos te betalen. Het aantal kramen is beperkt,
er staan voorlopig alleen food-kramen en consumptie is niet toegestaan.
Impact economie
De afgelopen weken bent u geïnformeerd over de regelingen die zijn getroffen om ondernemers en
bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Graag informeren wij u deze week over enkele
inzichten die wij in dit verband hebben gedaan, waarbij moet worden opgemerkt dat trends zichtbaar
worden, maar absolute aantallen vaak nog ontbreken:
 Het aantal faillissementen is sinds de uitbraak van de coronacrisis gestegen. Steeds meer
ondernemers krijgen het moeilijk. De verwachting is dan ook dat het aantal faillissementen in de
komende maanden verder op zal lopen. Het aantal faillissementen geeft hiermee een indicatie van
de stand van de economie en het perspectief op banenontwikkeling.
 De Werkloosheidswet (WW) is een wet die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden en
beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. Uitvoerder UWV ziet het aantal WWuitkeringen momenteel hard oplopen als gevolg van de Coronacrisis.
 Door de Coronacrisis hebben ondernemers ineens een stuk minder behoefte aan nieuw personeel.
Het aantal vacatures is in korte tijd flink gedaald. Vooral in de horeca en de reissector is de daling
fors. In de verpleging groeit het aantal vacatures juist.
 Sinds de Coronacrisis zien gemeenten een forse stijging van het aantal bijstandsaanvragen. Vooral
onder jonge flexwerkers is het aantal aanvragen gestegen. Een nog grotere stijging wordt verwacht
vanuit de WW, wanneer het ontslagen werknemers met korte WW-rechten niet (snel genoeg) lukt
om weer werk te vinden.

Sport
Naar aanleiding van het besluit op 21 april 2020 om de doelgroep t/m 18 jaar weer te laten starten
met sporten, zijn in de daaropvolgende dagen de eerste protocollen waar sportaanbieders aan moeten
voldoen beschikbaar gekomen vanuit de overkoepelende sportbonden.
Sinds dinsdag 28 april 2020 worden deze protocollen beoordeeld en bij goedkeuring vanuit de
gemeente kunnen sportaanbieders starten met activiteiten. Het beoordelen is een samenwerking
tussen Team Sport en Handhaving. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken die binnen de
Veiligheidsregio zijn gemaakt.
De stand van zaken op vrijdagochtend 1 mei 2020 is als volgt. Sinds dinsdag 28 april 2020
47 plannen getoetst. In totaal is op 34 plannen akkoord gegeven. Van de clubs die een akkoord
hebben gekregen zijn er 24 die deze week begonnen zijn. Er zijn 11 plannen in behandeling. Dat wil
zeggen dat aan de indieners gevraagd is om nog op onderdelen een en ander aan te leveren.
2 plannen zijn niet akkoord en ook met die indieners is contact. In alle gevallen is er ondersteuning
vanuit team Sport, de sportcoaches of door het delen van plannen van anderen (uiteraard na
toestemming van de sportaanbieder).
Verder zijn 4 plannen recent ingediend en nog niet getoetst. Uitgangspunt is om binnen 1 of
2 werkdagen de plannen getoetst te hebben en/of contact te hebben met de indiener.
Naast aanvragen van sportaanbieders komen ook aanvragen vanuit de scouting die we ter toetsing
hebben. Ook vanuit de hoek van cultuur is een reactie gekomen (Jubal). Integraal wordt gekeken hoe
ook deze partij kan starten. In principe geldt dat alleen cultuurorganisaties waarbij het thema bewegen
het hoofdonderdeel is, in aanmerking zouden komen (bv. Streetdance).
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Alle aangemelde activiteiten worden centraal verzameld i.v.m. de handhaving. Zowel vanuit
Handhaving als Team Sport wordt in eerste instantie coachend opgetreden op de diverse locaties waar
activiteiten worden opgestart. De eerste terugkoppelingen zijn erg positief over het werk en de inzet
die de sportaanbieders leveren.
De sluiting van de sportparken Reeweg en Schenkeldijk in verband met de handhaving is per 29 april
2020 aangepast. De sluiting is verlengd tot 20 mei 2020 met vrijstelling voor sportende kinderen
en jongeren.
In de bijlage is terug te vinden welke partijen met activiteiten in de week van 29 april 2020 zijn gestart
op basis van een akkoord bevonden protocol. Naast deze plannen liggen er al diverse (gedeeltelijk)
goedgekeurde plannen van sportaanbieders die vanaf volgende week gaan starten. Deze nemen we in
een volgende update mee. In totaal zijn er circa 50 protocollen ontvangen, waarvan bijna alles is
goedgekeurd.
Topsport
Behalve de jeugd mogen ook topsporters de trainingen hervatten. Dit gebeurt op aangewezen
topsportaccommodaties als zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Dordrecht heeft geen aangewezen
sportaccommodatie. Voor betaald voetbal zijn separate afspraken gemaakt met de KNVB. Hieronder
valt ook FC Dordrecht. Met de BVO is contact om per 6 mei 2020 weer te starten met de activiteiten.
Evenementen
Wij hebben besloten om het programma rondom Dordrecht 800 jaar stad in zijn geheel vanwege de
Coronacrisis door te schuiven naar 2021. Wij gaan hierover nog in overleg met de organisatoren.
Vanwege het verbod tot 1 september 2020 zijn er al veel evenementen uitgesteld of geheel afgelast.
Wij willen voorkomen dat de viering van 800 jaar stad versnipperd wordt en kiezen daarom voor
uitstel. De vele organisaties in de stad die prachtige activiteiten hebben bedacht geven we graag de
kans om hun activiteit in 2021 uit te voeren. Daarbij kijken we ook hoe we de herdenking van 600 jaar
Sint Elisabethsvloed een plaats in het programma kunnen geven.

Cultuur
Aanvullende ondersteuning vanuit het Rijk voor de culturele sector
Het kabinet stelt bij brief van 15 april 2020 van de minister van cultuur1 € 300 miljoen extra
beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal
belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de Coronacrisis heen
geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen.
De € 300 miljoen extra is opgebouwd uit vier onderdelen. Zie de brief.
Voor gemeenten is vooral het 3e punt van belang, waarbij de zes Rijk cultuurfondsen budget krijgen
voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio's en steden de culturele
infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en
filmtheaters.
Uit overleg van de minister met bestuurders van de 15 cultuurregio's in het land (wij zijn onderdeel
van de stedelijke regio Rotterdam) waarbij wethouder Sleeking aanwezig was, blijkt dat het om een
bedrag gaat van € 30 miljoen, 10% van de € 300 miljoen. Dit bedrag moet door gemeenten en/of
provincies gematcht worden.
Het standpunt van de minister dat de € 30 miljoen gematcht moet worden door de lagere overheden
wijkt af van de signalen die zij heeft afgegeven in de Taskforce, het overlegorgaan waar ook de VNG
aan deelneemt. Daar is tot het overleg van 16 april jl. niet gesproken over de eis van cofinanciering.
De VNG heeft in die overleggen meermaals gewezen op de fragiele financiële positie van gemeenten.
Bovendien is het de vraag hoe de door haar beoogde extra gemeentelijke cofinanciering zich verhoudt
tot de afspraken in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen tussen de overheden van 8 april jl.
Daar is bepaald dat er een reëel beeld moet komen van de met de Coronacrisis gemoeide kosten en
inkomstenderving bij de medeoverheden. Uitgangspunt voor de VNG is dat de gemeenten er niet op
achteruit mogen gaan en dat zij snel weten waar ze aan toe zijn (uit ledenbrief VNG2).
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/15/aanvullende-ondersteuning-culturele-encreatieve-sector
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/20200417_ledenbrief_coronacrisis-update-nr-5.pdf
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Ter voorbereiding van een volgend Bofv-overleg wordt bij alle gemeenten geïnventariseerd wat de
schade door de Coronacrisis zal zijn op het gebied van Cultuur, Evenementen en Sport. Een opgave
daarvan is afgelopen donderdag naar de VNG gestuurd.
Volop lobby voor en vanuit de sector
Vanuit de diverse brancheverenigingen zijn er allerlei acties (zoals www.bewaarjeticket.nl) en wordt er
volop gelobbyd voor steun voor de culturele sector. In Zuid-Holland hebben de gezamenlijke theaters3
een brief aan de provincie Zuid-Holland gestuurd om de sector ook als provincie te steunen. De
gemeenten is gevraagd deze brief te ondersteunen. Dordrecht wil dit mede namens een aantal andere
gemeenten doen.
Individuele muziekles en buiten bewegen
In het Tweede Kamer-debat op 28 april 2020 zei de minister dat individuele muziekles weer mogelijk
was, met in achtnemen van 1,5 meter en dat buiten bewegen, ook dansen, b.v. Zumba, gegeven door
verenigingen of professionals, ook kan. Voor dit laatste is toestemming van de gemeente/
Veiligheidsregio nodig. Met de Stichting Culturele Educatie, in casu ToBe cultuurcentrum en SOC,
bekijken we welke concrete behoefte hieraan is. Als dit bekend is wordt dit in samenwerking met
Sport, volgens de daar geldende regels getoetst.
Wat de individuele muzieklessen betreft, die kunnen tot 19 mei 2020 in ieder geval niet plaats vinden
bij ToBe, in het Energiehuis, omdat tot die datum dit hele gebouw gesloten is vanwege de
maatregelen. Inmiddels heeft Jubal ook aangegeven te willen starten met activiteiten.
Aangepast Coronabestendig Bachfestival
Het Bachfestival heeft na overleg met ons en andere subsidienten en fondsen besloten tot een
aangepast coronabestendig festival. Dit jaar zal er op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 een
voornamelijk gestreamd programma plaatsvinden. Een aantal live concerten wordt doorgeschoven
naar hetzelfde weekend volgend jaar. Op deze manier wordt cultuurgeld toch ingezet voor een
kwalitatieve artistieke bijdrage aan het culturele profiel van de stad.
De voor 2020 op het programma staande evaluatie van het festival wordt doorgeschoven naar 2022,
evenals de beslissing over de toekomst van het festival daarna.

Sociaal Domein
Informele zorg & maatschappelijke initiatieven
Een aantal vormen van ondersteuning dat de afgelopen periode op afstand of met lagere intensiteit
plaatsvond wordt op korte termijn weer opgepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor buddyzorg, voor de
diagnostiek van MEE Vivenz en de werkzaamheden van het bureau sociaal raadslieden (BSR).
De wijkaccommodaties waar Buurtwerk gebruik van maakt blijven in ieder geval tot 20 mei 2020
gesloten. Momenteel wordt verkend op welke wijze na deze periode ontmoeting weer kan worden
gefaciliteerd.
Ondersteuning Financieel Hulp Huis (FHH)
Het FHH ziet dat inwoners onder hoge druk staan door het doen van belastingaangifte en aanvragen
van kwijtscheldingen. Voor veel mensen is inmiddels uitstel aangevraagd. In de afgelopen weken is
gebleken dat voor een deel van de doelgroep die gebruik maakt van het FHH dienstverlening via de
telefoon onvoldoende uitkomst biedt. Het FHH zal daarom in afstemming met de gemeente bij
wijkaccommodatie De Admiraal gaan starten met face-to-face ondersteuning. Hier is voldoende ruimte
om met inachtneming van de maatregelen van het RIVM zowel de meest urgente vragen als ook het
doen van belastingaangifte te kunnen behandelen.
Update dagbesteding kwetsbare thuiswonende dementerenden
De dagbesteding is op woensdag 22 april jl. gestart. Er wordt momenteel door ongeveer 25 cliënten
gebruik gemaakt van de dagbesteding. Mantelzorgers die gebruik kunnen maken van de voorziening
geven aan erg blij te zijn dat zij een beroep op deze ondersteuning kunnen doen. De dagbesteding zal
in de huidige vorm worden aangeboden tot in ieder geval 20 mei 2020. Met de scholen is contact
geweest over het gebruiken van de gedeelde ruimten zodat er geen risico ontstaat voor de cliënten
wanneer de scholen op 11 mei 2020 weer opstarten.
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https://barendrechtsdagblad.nl/Algemeen/brandbrief-regionale-cultuursector-naar-provincie
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Onderwijs & opvang
Tijdens de nu lopende vakantie wordt de noodopvang gecontinueerd. De werkwijze/aanmelding is
inmiddels breed bekend. Er zijn momenteel geen knelpunten in de samenwerking tussen en met
scholen. Leerplicht heeft een belronde gedaan langs alle scholen. Voor het basisonderwijs geldt dat zij
vrijwel alle kinderen in beeld hebben. Over het voortgezet onderwijs zijn er wel zorgen bij Leerplicht.
In overleg met samenwerkingsverband, sociaal wijkteam en leerplicht is afgesproken dat er op 4 mei
2020 vanuit hen een brief uitgaat richting de VO-scholen waarin ondersteuning wordt aangeboden, als
ook informatie over welke rol alle partijen hebben en hoe onderwijs hier beroep op kan doen. Mede
omdat het VO nog niet open gaat 11 mei 2020 wordt dit als belangrijk aandachtspunt gezien om
kinderen in beeld te houden.
Veilig thuis
Op basis van de door uw raad gestelde artikel 40-vragen komen we op korte termijn bij u terug met
nadere informatie.
Formele zorg & ondersteuning
Dienst Gezondheid & Jeugd
Wekelijks brengt de Dienst Gezondheid & Jeugd 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. De meeste recente versie treft u, evenals de brief van vorige week, in de bijlage bij
deze brief aan.
Sociaal wijkteam Dordrecht
Inwoners hebben zich de hele periode digitaal/telefonisch kunnen aanmelden. Inwoners die al
ondersteuning kregen van het Sociaal Wijkteam worden momenteel voornamelijk via telefoon, app,
mail of beeldbellen ondersteund. Als een huis- of kantoorbezoek noodzakelijk was voor de voortgang of
veiligheid dan was dit in overleg mogelijk. Vanaf 6 mei 2020 zal het Sociaal Wijkteam weer één
centrale locatie open stellen voor de inloop, namelijk het wijkteam centrum in de bankastraat. De
inlooppunten in andere wijken zijn gesloten tot ten minste 22 mei 2020. Vanaf 25 mei 2020 is het
streven dit naar drie punten uit te breiden (Centrum/West/Oost). Het sociale wijkteam realiseert zich
dat ze de locaties en teams op de nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter samenleving dienen in te
richten. Parallel aan het opstarten van de inloopspreekuren zullen ook meer en meer de huisbezoeken
en kantoorbezoeken weer op een reguliere wijze (met inachtneming van de 1,5 meter en hygiëne
maatregelen) ingevuld worden daar waar inwoners dit zelf toelaten.
Omdat de locaties niet heel groot zijn, zullen kantoorbezoeken nog steeds beperkt mogelijk blijven
vanwege de afstandsnorm van 1,5 meter.
Van belang daarnaast is dat het wijkteam uit deze periode geleerd heeft dat beeldbellen in sommige
situaties ook echt van meerwaarde is en het voornemen heeft om dit in de toekomst meer in de
reguliere dienstverlening te borgen. Hierdoor ontstaat een combinatie van huisbezoeken/online hulp en
op locatie werken.
Sociale zekerheid
Ontwikkelingen Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in de afgelopen weken onder andere ingezet op het inrichten van
financiële regelingen zoals Tozo, het ondersteunen van inwoners bij vragen omtrent werk en verlies
daarvan, financiën en sociale vraagstukken zoals ondersteuning en eenzaamheid. Als bijlage vindt u de
nieuwsbrief die de afgelopen week door de sociale dienst Drechtsteden is verspreid.
Ontwikkelingen Drechtwerk
Vanaf maandag 20 april 2020 zijn de eerste 60 mensen van Drechtwerk Actief weer aan de slag
gegaan.
Sinds eind april zijn ook bij Drechtwerk Groen weer meer mensen aan de slag gegaan. Mede door het
opdelen van de busjes in compartimenten is het nu weer mogelijk om met 4 mensen veilig naar een
klus te rijden. Drechtwerk onderzoekt daarnaast wat de gevolgen zijn voor de bezetting en productie in
productiehallen en kantoorruimtes als er rekening gehouden wordt met de "1,5 m afstand norm".
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