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Informatie over Corona maatregelen 3 november 2020
Economie & Inkomensbeleid
Nieuwe maatregelen en steunpakket
Op 14 oktober zijn (opnieuw) strengere maatregelen ingegaan. In navolging op het derde steunpakket,
zoals in de vorige RIB is toegelicht, stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor ondernemers die door
de recente maatregelen (opnieuw) een harde klap krijgen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie
op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen er meer sectoren, waaronder de
transportsector, in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het
kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de
zomermaanden verdient.
Tegemoetkoming Vaste Lasten
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van
hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Het kabinet heeft besloten om
de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Want naast direct getroffen bedrijven merken ook
toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw de gevolgen van de maatregelen. Voor de
tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf half november een
aanvraag indienen.
Time-out arrangement (TOA)
Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands
akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot
stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven
om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Verdere uitwerking van het TOA volgt. Ondernemers kunnen
nu al met hun schuldeisers om tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren.
Lokale maatregelen
In aanvulling op het landelijke steunpakket nemen we als gemeente maatregelen en/of zetten die
voort om de gevolgen voor ondernemers zoveel als mogelijk te beperken. Dit doen we door eerder
gedeelde financiële maatregelen, zoals het uitstellen van huurverplichtingen voor gemeentelijk
vastgoed en uitstel van betaling van belastingen. Ook gaat het om ondersteunen en faciliteren van
initiatieven rond promotie en zichtbaarheid van ondernemers, het toestaan van winterterrassen en de
toegang tot binnenstad voor autoverkeer verruimd om afhalen van maaltijden en dergelijke te
stimuleren.
Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Steun de Dordtse Horeca!'. We leven enorm mee met onze
horecaondernemers. Dordtse horecaondernemers zitten echter niet stil. Ze zijn creatief en hebben
genoeg opties voor thuisbezorging en afhaalmogelijkheden. Al die mogelijkheden zijn gebundeld op
een website: https://centrumdordrecht.nl/acties-in-de-horeca-soort/afhalen/. Wij roepen
ondernemers op om contact op te nemen als zij ook dergelijke of andere initiatieven hebben waarbij zij
de gemeente nodig hebben of waarbij wij op enige manier kunnen helpen of bijdragen.
Tot slot is de tijdelijke maatregel rond parkeren in het centrum nog van kracht. De parkeersectoren
gelden tijdelijk niet, waardoor mensen met een parkeervergunning in een veel groter gebied kunnen
parkeren. Zo hebben ondernemers en mensen die niet thuis kunnen werken meer mogelijkheden om
een parkeerplek te vinden.
De hiervoor genoemde maatregelen zetten wij voort zolang dat nodig en wenselijk is. Ook kijken wij
naar aanvullende maatregelen, maar zijn daarbij ook afhankelijk van de nationale steunmaatregelen
en behoefte vanuit onze ondernemers. Om die behoefte te monitoren blijven we in nauw contact met
de werkgeversorganisaties en individuele ondernemers. Het lokaal accountmanagement Dordt
Onderneemt houdt via belrondes ook direct contact met vele ondernemers en bedrijven. Ook hebben
we ondernemers, samen met de DOV en POBD, recent weer een brief gestuurd met de laatste actuele
informatie voor ondernemers.
Aanvullend sociaal pakket
In aanvulling op het Steun- en herstelpakket dat op 28 augustus is gepresenteerd heeft het kabinet op
23 september het ‘Aanvullend sociaal pakket’ bekend gemaakt. Met een uitgebreid pakket van meer
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dan 20 verschillende maatregelen ter waarde van in totaal € 1,4 miljard (verspreid over 5 jaar) wil het
Kabinet hiermee zekerheid bieden aan mensen ‘dat ze aanspraak kunnen maken op passende
begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.’ Het pakket is samengesteld langs 4 thema’s:
1.
2.
3.
4.

Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk
Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
Bestrijding Jeugdwerkloosheid
Aanpak armoede en problematische schulden

Op basis van een analyse van de 20 maatregelen, waarbij we hebben gekeken naar de doelgroep van
de maatregel, de impact op het gemeentelijke domein en de mate waarin de maatregel een actieve rol
in de uitwerking vraagt aan onze kant en van onze partners, delen we de maatregelen op in
3 categorieën.
1. Uitwerken met samenwerkingspartners
Op een aantal onderdelen wordt een andere of intensievere samenwerking beoogd en worden hier
middelen voor beschikbaar gesteld. Deze maatregelen werken we in samenspraak met onze partners
in de regio uit. Het gaat hier om:
-

Regionale mobiliteitsteams
Tijdelijke impuls banenafspraak
Ondersteuning kwetsbare schoolverlaters

2. Uitwerken in beleid
Een aantal maatregelen bestaat uit het beschikbaar stellen van extra budget voor de huidige taken van
gemeenten. Hier gaat het om extra re-integratie budget, ondersteuning zelfstandigen, gemeentelijk
schuldenbeleid en bijzondere bijstand.
3. Kennis van nemen en verbinden
Een aantal maatregelen is gericht op het onderwijs en werkgevers, hier hebben wij geen (actieve) rol
in. Wel proberen we waar mogelijk en gepast initiatieven te verbinden, zodat we werkgevers,
werkzoekenden en werknemers kunnen doorverwijzen naar deze voorzieningen waar nodig. Deze
maatregelen zijn terug te vinden in de samenvatting van alle maatregelen in dit document. Het gaat in
deze categorie onder meer om werkgeverssubsidies, investeringen in NL leert door, extra budgetten
UWV en onderwijs.

Sociaal Domein
Informele zorg & sociale zekerheid
Gratis mondkapjes voor minima
De kosten voor beschermingsmiddelen kunnen, zeker in een gezin, snel oplopen. Wij willen voorkomen
dat een beperkt inkomen ertoe leidt dat onze inwoners geen mondkapjes dragen. Als een van de
eerste gemeenten in Nederland heeft Dordrecht daarom gehoor gegeven aan de oproep van het
kabinet en de vakbond FNV om minima te ondersteunen met gratis mondkapjes.
Op woensdag 14 oktober zijn met hulp van Jumbo Sterrenburg de eerste 20.000 mondkapjes
uitgedeeld via de reguliere voedselpakketten uitgifte van de Voedselbank. Daarnaast hebben
samenwerkingsinitiatief Licht voor Dordt en het Sociaal Wijkteam de aanschaf en de verspreiding van
nog eens 10.000 mondkapjes gecoördineerd. Met het oog op duurzaamheid zijn ook 8.000 stoffen
mondkapjes aangeschaft. Inwoners die binnen de doelgroep vallen en 12 jaar of ouder zijn ontvangen
een pakket met daarin twee stoffen mondkapjes en een aantal wegwerpkapjes aan huis. Omdat voor
dak- en thuislozen stoffen mondkapjes niet handig zijn ontvangen zij uitsluitend wegwerpmondkapjes.
De verspreiding van de pakketten met mondkapjes verloopt via lokale uitgiftepunten in de wijken. Dit
zijn: Sociaal Wijkteams, Buurtwerk, Voedselbank, MEE Drechtsteden, Broodnodig, Dagelijks Brood,
Leger des Heils, De Buitenwacht, Diakonaal Aandachtscentrum, De Hoop inloop, De Kledingbank en
Wijk voor Wijk. De mondkapjes worden zoveel mogelijk aan huis bezorgd om drukte bij de
uitgiftepunten te voorkomen. Indien mensen nog geen mondkapjes hebben ontvangen maar wel een
minimum inkomen hebben kunnen ze deze ook ophalen of naar de hulplijn Licht voor Dordt bellen. Op
www.dordrecht.nl/gratismondkapjes staat alle actuele informatie voor inwoners.
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Formele zorg en Ondersteuning
Wmo maatwerk voorzieningen
Waar bij de eerste 'intelligente lockdown' een afname in het aantal aanmeldingen voor een
keukentafelgesprek ontstond blijft het aantal aanmeldingen tot nu toe stabiel op het niveau van voor
corona.
Sinds de strengere maatregelen op 14 oktober van kracht zijn, zien we wel dat een aantal
dagbestedingslocaties tijdelijk hun deuren heeft moeten sluiten vanwege een concentratie aan
besmettingen onder medewerkers en cliënten. Ook is het in verband met de 1,5 meter maatregel vaak
niet mogelijk om de reguliere, maximale capaciteit te benutten.
Het een groot effect van de nieuwe maatregelen zien we terug bij de Drechthopper. De aanscherpingen
van de maatregelen in combinatie met het toegenomen besmettingsrisico zorgt er voor dat het aantal
ritten dat wordt gereden inmiddels aanzienlijk minder is dan normaal.
Voor een uitgebreide update over de effecten van de corona crisis op de dienstverlening van de Sociale
dienst Drechtstreden verwijzen wij u naar de Nieuwsbrief die u op 16 oktober van hen ontving.
Maatschappelijke opvang
Op de locatie van het Leger des Heils aan het Kromhout Kasperspad is een aantal plekken voor dak- en
thuislozen gerealiseerd waar zij in quarantaine/isolatie kunnen verblijven. De plekken zijn bedoeld voor
dak- en thuislozen die klachten hebben en/of waarbij uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat er
risico is geweest op besmetting en/of die positief getest zijn. Het aantal plekken is momenteel
voldoende. Er wordt daarnaast gekeken of een samenwerking met Rotterdam mogelijk is indien meer
plekken nodig zijn.
Wanneer een dak- of thuisloze in quarantaine of isolatie zou moeten, maar vanwege gedrag niet te
handhaven is in de opvang, wordt in overleg tussen zorgpartijen, gemeente en GGD naar een passend
alternatief gezocht.
Tot slot wordt momenteel gewerkt aan de doorstroom van mensen die nu in het Postillion Hotel of de
nachtopvang verblijven. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar zelfstandige woningen en tijdelijke
woonplekken, zoals de Portakabins bij de Hoop GGZ.
Onderwijs & opvang
Heractivering netwerk noodkinderopvang
Op dit moment zijn kinderopvang en scholen gewoon open. Er is ook geen sprake van het centraal
regelen van de noodopvang, zoals in het afgelopen voorjaar. Kinderopvang en onderwijs kampen wel
steeds vaker met personeelskrapte door ziekte en mensen die wachten op test(uitslagen). Als een
school of kinderopvang (tijdelijk) sluit is de school of de kinderopvang op dit moment zelf
verantwoordelijk voor noodopvang en opvang van kwetsbare kinderen. Dit betreft zowel de organisatie
als de financiële kant hiervan.
Ondanks dat er nu geen directe aanleiding is om maatregelen te treffen, is het netwerk van
kinderopvang, onderwijs en zorg uit voorzorg wel 'laag' geactiveerd. Aan partijen is gevraagd om de
gemeente te informeren over relevante zaken. Vanuit zorg en betrokkenheid blijft de gemeente op
deze wijze op de hoogte van de actualiteiten.
Monitoring
Onderzoekscentrum Drechtsteden: monitoring Coronacrisis
Het onderzoekscentrum Drechtsteden heeft de gevolgen van de coronacrisis in de Drechtsteden in
kaart gebracht. In deze editie speciale aandacht voor verdieping en duiding op het thema: de staat van
jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook geeft het u een cijfermatig overzicht van de epidemie in
de regio. Dit document wordt iedere 10de van de maand bijgewerkt. U treft de nieuwste versie aan in
de bijlage maar u kunt deze ook digitaal vinden via Coronamonitor ZHZ.
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Sport
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn competities stilgelegd, sportkantines gesloten en
kan er veelal alleen in kleine groepjes gesport worden. Hiermee krijgen de sportverenigingen opnieuw
een harde klap te verwerken die hen in de clubkas raakt.
Lokaal hebben de voetbalvoorzitters (11 clubs) de noodklok geluid. In een brief aan wethouder Stam
verzoeken ze per direct de veldhuurbetalingen tot nader orde te bevriezen; de verenigingen die in
financiële problemen komen en niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen, financieel te
ondersteunen; het tarief voor de veldhuur dit seizoen te verlagen, dan wel (deels) te compenseren.
Ook de Sportraad heeft een (ongevraagd) advies gestuurd aan het college m.b.t. de ondersteuning van
sportverenigingen gedurende de coronacrisis. Hierin wordt het verzoek gedaan om ook over de meest
recente periode de zaal- en veldhuur weer geheel of op zijn minst gedeeltelijk kwijt te schelden voor
zolang de Corona maatregelen invloed hebben op het voortbestaan van de georganiseerde sport.
Daarnaast hebben de verenigingshallen (VHP) minder inkomsten omdat de huur door de eigen
verenigingen en externe partijen deels is komen te vervallen. Ook hier zou compensatie overwogen
moeten worden.
Dat er ook bij Dordtse sportverenigingen zorgen zijn over de financiële positie van de club, is bekend.
Na de meest recente aanscherping van de maatregelen is bekend geworden dat het landelijke
steunpakket voor de sport heropend wordt. Zodra het duidelijk is hoe dat steunpakket eruitziet, zullen
we ook weer kijken of er lokaal nog aanvullende steun noodzakelijk is. Uiteraard wordt hierop al
voorbereidend werk geleverd.
Tot slot geven ook commerciële sportorganisaties in de stad (bv. Optisport) aan dat de huidige
maatregelen grote consequenties hebben voor hun exploitatie.
Naast alle financiële consequenties vragen de telkens wijzigende maatregelen voor de sport erg veel
van het verenigingskader. Bestuurders, trainers, coaches moeten de protocollen met enige regelmaat
wijzigen hetgeen veel vraagt van deze vrijwilligers. Daar komt dan ook nog de "eerste handhaving"
van de regels op de club bij. Het kost de vrijwilligers veel energie om ouders/leden te wijzen op de
maatregelen die van kracht zijn.
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