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Bijlage raadsinformatiebrief 
Informatie over Corona maatregelen 14 juli 2020 
 
 
Economie & Inkomensbeleid 

Update impact monitor  
Graag wijzen wij u weer op de monitor van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). Op 9 juli jl. is 
de zesde versie van de tweewekelijkse monitor met de impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid 
verschenen. In de nieuwste editie leest u onder andere meer over de invloed van de crisis op het 
sociaal domein. Ook geeft het u een cijfermatig overzicht van de epidemie in de regio. De monitor is 
als bijlage bijgevoegd maar ook te vinden via de volgende link: Zesde monitor van de impact van de 
corona epidemie. 
 
Drechtsteden in Zicht 
Sinds 1 juli jl. is de website Drechtsteden In Zicht beschikbaar (www.drechtstedeninzicht.nl). Dit is een 
innovatief dashboard waar iedereen terecht kan voor data over de arbeidsmarkt in de regio 
Drechtsteden en de individuele gemeenten. Met deze tool beschikt u over alle relevante informatie 
over bijvoorbeeld het aantal vacatures, gediplomeerde die de arbeidsmarkt betreden en 
werkloosheidscijfers. Wij nodigen u van harte uit de website te bezoeken. 
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een 
deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,- is 
voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan 
sinds 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de 
coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste 
lasten. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, 
leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd 
door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ondernemers die voor 
de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, 
kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 
 
 
Sociaal Domein 

Zomer in eigen stad 
Als gevolg van corona zullen deze zomer naar verwachting veel meer Dordtenaren dan normaal niet op 
vakantie gaan. Bijkomend is, dat veel inwoners, zeker ook kinderen, niet per sé zitten te wachten op 
een vakantie na het lange thuiszitten van afgelopen tijd. Wij hebben ons daarom afgevraagd of deze 
zomer wel voldoende te doen is in de stad. Niet alleen omdat het 'leuk' is om actief te zijn, maar ook 
om te zorgen dat mensen zicht hebben op elkaar en waar nodig gewezen kunnen worden op de 
mogelijkheden tot ondersteuning. Hierover zijn we het gesprek aangegaan met talrijke 
maatschappelijke partners. Uit deze gesprekken is gebleken dat er deze zomer veel extra activiteiten 
zijn; organisaties hebben geanticipeerd op de verwachte en soms ook al gebleken behoefte aan (extra) 
activiteiten. 
 
Vanuit de gemeente ondersteunen we de activiteiten waar nodig met mensen en middelen. Tevens 
werken we aan het beter inzichtelijk maken wat er deze zomer allemaal te doen is in de stad voor 
inwoners. 
Een aantal voorbeelden van zaken die 'extra' worden opgepakt deze zomer: 
 Intensivering activiteiten Dordt Sport voor jong en oud. 
 Meer dan verdubbeling van de inzet van de zomerschool ten opzichte van de afgelopen jaren (meer 

kinderen en een uitgebreider programma). 
 Wijkaccommodaties blijven overdag geopend gedurende de zomer (normaal gesloten). 
 Opruimdagen HVC aangekleed met buurtactiviteiten. 
 Intensivering activiteiten buurt- en jongerenwerk. 
 Inloop 'Houd uw geheugen fit' loopt door (normaal gesloten tijdens zomervakantie). 
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 Dordrechts museum organiseert (extra) buitenactiviteiten wegens beperkte toegankelijkheid 
museum als gevolg van corona. 

 Intensieve zomerprogrammering Sterrenburgpark in samenwerking tussen veel partijen. 
 Extra zomeractie leerplicht voor kinderen die zich nog niet hebben ingeschreven voor 

vervolgopleiding (groter aantal dan normaal). 
 Vogelnest (Vogelbuurt) / polderbakkie (Stadspolders) dagelijks geopend met extra activiteiten. 

Vanuit Vogelnest ook intensieve sportprogrammering rondom Tiny Houses Noordendijk. 
 
Bij een aantal van deze activiteiten zijn we aan het kijken hoe we kunnen zorgen voor een 
laagdrempelige toegang c.q. doorverwijzing voor vragen over bijvoorbeeld inkomen, zorg en schulden. 
 
Tozo 
In de vorige corona-raadsinformatiebrief hebben wij u bericht over de mogelijkheid om van 1 juni tot 
en met 30 september 2020 de Tozo2 aan te kunnen vragen. Bijgevoegd treft u de aan de 
toekenningen en de bedragen aan van zowel Tozo1 als Tozo2. 
 
Sociaal Wijkteam 
De inlooppunten Stadspolder/Dubbeldam, Crabbehof en Centrum zijn sinds eind mei weer open en 
aangepast aan de anderhalve meter-regel en normen van het RIVM. In juni startte een 
avondspreekuur op afspraak. Het wijkteam ziet het aantal nieuwe aanmeldingen de laatste tijd flink 
aantrekken. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit Corona gerelateerd is. 
 
Dienst Gezondheid & Jeugd 
De Dienst Gezondheid & Jeugd bracht de afgelopen maanden 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 voorlaatste nieuwsbrief van 2 juli 2020 aan. 
Op 16 juli a.s. verschijnt de laatste nieuwsbrief.  
In deze nieuwsbrief staat de DG&J uitgebreid stil bij de COVID-19 testcijfers. Wat zeggen de cijfers (zie 
ook bijlage 2: Corona Dashboard). Daarnaast onder andere aandacht voor het eind juni verschenen 
landelijke RIVM-rapport 'Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Nederland 
2019' en het Inhaal-en ondersteuningsprogramma onderwijsleerachterstanden.  


