
Bijlage 
Informatie over Corona maatregelen 11 mei 2021 
 
 
Economie & Inkomensbeleid 

Versoepeling 
Sinds 28 april zijn enkele maatregelen losgelaten of aangepast. Voor de ondernemers in met name de 
horeca en retailbranche een eerste (kleine) stap in de richting van normaal. We staan in nauw contact 
met de ondernemers om van hen te horen hoe dit verloopt en waar eventuele problemen ontstaan, 
zodat maximaal geprofiteerd kan worden van deze versoepeling, waarbij uiteraard de bestaande en 
nieuw geldende maatregelen in acht worden genomen. 
 
Voucher 
In de vorige brief bent u geïnformeerd over de voucherregeling wij samen met Dordtse financiële 
dienstverleners voor Dordtse MKB ondernemers in het leven hebben geroepen. De regeling helpt 
individuele ondernemers bij het doen van een beroep op de landelijke financiële steunmaatregelen en 
de verantwoording daarover achteraf. Binnenkort wordt daar een regeling aan toegevoegd, specifiek 
voor de horeca. Binnen deze regeling ondersteunt de gemeente, via een gespecialiseerd onafhankelijk 
adviesbureau, horecaondernemers door middel van een gericht gesprek, probleemanalyse en 
oplossingsadvies. Bij een zogenaamde Quick Scan wordt de horecaondernemer bezocht, een analyse 
gemaakt van het bedrijf, de exploitatie en de exploitant. Tevens zal een advies uitgebracht worden 
m.b.t. oplossingen voor de ontstane problemen door corona per ondernemer.  
 
Trainingen horeca 
Horecaondernemers hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan trainingen voor personeel en 
ondernemers zelf. Enerzijds noodzakelijk om na een lange periode van sluiting weer op te starten, zo 
efficiënt mogelijk omzet te genereren en het bestaande personeel gemotiveerd te houden. En 
anderzijds om nieuwe medewerkers op te leiden voor het horecavak. Daarom hebben we in overleg 
met KHN Drechtsteden een horeca adviesbureau gevraagd om een gevarieerd trainingsaanbod samen 
te stellen dat aansluit op de behoeften van de ondernemers. Dit maakt deel uit van de subsidieregeling 
voor de horeca.  
 
Loket vijfde aanvraagperiode NOW eerder en langer open  
Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode gaat 
eerder open. Ook sluit het loket later zodat werkgevers langer de tijd hebben om een aanvraag te 
doen. Bedrijven kunnen van 6 mei tot en met 30 juni 2021 aanvragen. Voor de vijfde aanvraagperiode 
kunnen ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor de maanden april, mei en juni 2021. Net als in 
de vierde aanvraagperiode is de tegemoetkoming maximaal 85 procent van de loonsom. Ook moet er 
een omzetverlies zijn van minimaal 20 procent. Het UWV betaalt eerst een voorschot van 80 procent. 
Later wordt berekend hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de ondernemer recht op heeft. 
Via deze link is meer informatie beschikbaar. 
 
 
Sociaal Domein 

Formele zorg en Ondersteuning 
Verpleeghuizen 
Vorig jaar zijn onze verpleeghuizen zwaar getroffen door corona. Het is daarom erg goed nieuws dat 
alle bewoners die gevaccineerd wilden worden, zijn gevaccineerd. Ook is het grootste deel van de 
medewerkers gevaccineerd. In de volgende raadsinformatiebrief zullen wij u meer specifieke informatie 
per verpleeghuis doen toekomen. 
 
Onderwijs & opvang 
Buitenschoolse opvang weer open 
Sinds maandag 19 april zijn de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Het algemene beeld 
is dat de afstemming tussen de opvangorganisaties en het onderwijs goed en snel is verlopen. 
Informatie en handige tips voor onderwijs- en kinderopvangpersoneel zijn te vinden in de onderwijs-
toolkit van de GGD.  
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Zelftesten onderwijs 
Op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden in het reguliere 
basisonderwijs en speciaal (basis-) onderwijs zelftesten gebruikt voor het preventief testen van 
onderwijspersoneel. In het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs worden zelftesten, naast het 
preventief gebruik bij onderwijspersoneel, ook ingezet voor de overige contacten. Het ministerie van 
OCW heeft de scholen en schoolbesturen hier per brief op 1 april jl. uitgebreid over geïnformeerd.  
 
Nationaal programma onderwijs 
Op 23 april heeft demissionair minister Slob aan de wethouders onderwijs opnieuw een brief gestuurd 
betreffende het Nationaal Programma Onderwijs(NPO). Hierin worden de vervolgstappen, de 
rolverdeling en een planning nader toegelicht. Informatie over de exacte hoogte van het te besteden 
budget volgt naar verwachting in juli. Het zal in ieder geval via een specifieke uitkering (SPUK) 
beschikbaar komen. 
 
De rol van de gemeente richt zich vooral op de volgende zaken:  
- Het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en partijen als jeugdzorg, jongerenwerk, 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.  
- Het aanvullen van huidige interventies van scholen in de gemeente. Bijvoorbeeld de ondersteuning 

van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de school, schoolmaatschappelijk werk en de aanpak 
bij ziekteverzuim. Ook aan bovenschoolse interventies, zoals het samen met schoolbesturen 
organiseren van een zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorschoolse educatie en het 
betrekken van de buitenschoolse opvang kan worden gedacht.  

- Verdere inzet (samen met partners) voor kinderen die leerplichtig zijn, maar thuiszitten.  
 
In onze gemeente worden bovenstaande ideeën op het moment onderzocht. Uitgangspunt daarbij is 
om zoveel mogelijk in te zetten op lopende en structurele interventies, die een extra uitbreiding 
kunnen gebruiken. Ook zal de inventarisatie voor het inzetten van de SPUK middelen in 
gezamenlijkheid met inventarisaties vanuit andere noodprogramma's worden bekeken. Hierbij zal naar 
effecten op de korte en middellange termijn worden gekeken. 
 
Speel-o-theek 
Speel-o-theek Pip & Zo heeft zich tijdens de coronacrisis met verschillende projecten ingezet om 
kinderen tijdens de lockdown te voorzien van (educatief) speelgoed. Op deze manier zijn meer dan 
600 kinderen bereikt in de stad. Tegelijkertijd is het aantal leden van de speel-o-theek in 2020 
dermate gekrompen, dat zij niet meer aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen. Vanwege de 
bijzondere aard van de organisatie kwam zij niet in aanmerking voor kwijtschelding via de al 
bestaande constructies en daarvoor gereserveerde middelen. Mede vanwege haar onvermoeibare inzet 
is daarom besloten om de huur (€ 3.020,-) die zij voor 2020 verschuldigd was aan de gemeente alsnog 
kwijt te schelden.  
 
Monitoring  
Onderzoekscentrum Drechtsteden: monitoring coronacrisis 
Het onderzoekscentrum Drechtsteden heeft de gevolgen van de coronacrisis in Zuid-Holland Zuid over 
de periode april 2020 tot maart 2021 in kaart gebracht. U kunt deze onderzoeksrapporten digitaal 
vinden via Coronamonitor ZHZ. De volgende editie zal op 27 mei worden gepubliceerd. Een link zal 
worden opgenomen in de Raadsinformatiebrief van juni. 
 
 
Sport 

Compensatie regeling ijsbanen en zwembaden  
Er wordt gewerkt aan de collegevoorstel om aanspraak te kunnen maken op een aanvullende 
rijksregeling om zwembaden en ijsbanen financieel tegemoet te komen. In verband met de COVID-19 
maatregelen is het voor de zwembaden en ijsbanen niet mogelijk geweest om in 2020 de normale 
bedrijfsvoering te voeren. Dit heeft een dusdanig negatieve impact op de financiële situatie van 
zwembaden en ijsbanen dat de rijksbrede steunmaatregelen, zoals de Regeling subsidie financiering 
vaste lasten MKB COVID-19 en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid niet voldoende zijn om de exploitanten het hoofd boven water te laten houden. 
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Deze uitkering in het kader van Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK 
IJZ) wordt uitsluitend verstrekt indien de gemeente het daadwerkelijke exploitatietekort van een 
zwembad of ijsbaan compenseert. 
Een aanvraag voor een uitkering uit deze regeling kan alleen worden ingediend door de gemeente. 
 
Het college wil als de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee de Sportboulevard, 
Zwembad De Dubbel en Wantijbad zijn geconfronteerd als gevolg van de COVID-19 maatregelen huur 
kwijtschelden dan wel aanvullende subsidie verstrekken, om vervolgens aanspraak te maken op de 
rijksregeling. 
 
Kwijtschelding Q4 sportvelden volgens rijksregeling 
In april heeft het college ingestemd om vooruitlopend op de tegemoetkoming vanuit het Rijk: 45% 
huur Q4 2020 kwijt te schelden (omgerekend € 41.476,50,-) aan sportaanbieders die 
buitensportaccommodaties (sportvelden) huren die eigendom zijn van de gemeente, in 
overeenstemming met de landelijke Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) 
COVID-19 voor gemeenten. 
Deze besluitvorming is in lijn met eerdere vergelijkbare besluitvorming over kwijtschelding naar 
aanleiding van de mogelijkheden die het Rijk aan gemeente biedt. 
 
 
Stand van zaken uitvoering subsidie maatregelen sport en culturele 
organisaties 

Met onderstaande informatie geven wij invulling aan de toezegging om de raad periodiek op de hoogte 
te houden van de stand van zaken van de uitvoering van genoemde subsidiemaatregelen voor sport en 
culturele organisaties. In april 2021 heeft u de laatste informatie ontvangen. 
 
Op dit moment (5 mei 2021) zijn er 4 aanvragen door sportorganisaties ingediend voor een 
totaalbedrag van afgerond € 110.000,- over 2020. Van één aanvraag hiervan, ontbreken de 
noodzakelijke documenten over het jaar 2020. Er is toegezegd, dat deze op een later tijdstip worden 
aangeleverd. Het subsidieplafond bedraagt voor 2020 € 207.500,-. Het aantal aanvragen door 
sportorganisaties blijft nog steeds beperkt. De aanvraagtermijn loopt tot en met 30 juni 2021. Daarna 
zullen de ingediende aanvragen worden beoordeeld en de hoogte van de eventuele subsidie worden 
bepaald. Van een aantal partijen is bekend dat zij van de lokale regeling gebruik wensen te maken. 
Deze aanvragen moeten nog binnenkomen. 
 
Voor culturele organisaties staat de teller op 7 officiële aanvragen met een totaal bedrag van afgerond 
€ 48.000,-. Hiervoor bedraagt het subsidieplafond in de 1e tranche € 107.500,-. De uiterlijke datum 
voor deze organisaties staat voor de 1e tranche op 30 juni 2021. De tweede tranche met een gelijk 
beschikbaar bedrag eindigt op 31 december 2021. 


