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Informatie over Coronamaatregelen 12 oktober 2021 
 
 
Economie & Inkomensbeleid 

Maatregelen 
De coronamaatregel 1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 vervallen. Toch 
zijn we niet van de maatregelen af. Op veel plaatsen is het coronatoegangsbewijs, in de volksmond 
coronapas of coronapaspoort, verplicht. Bezoekers aan cafés, restaurants, festivals, theaters, 
evenementen, en professionele sportwedstrijden moeten een geldig coronatoegangsbewijs in de vorm 
van een QR-code laten zien. Dit geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar. Testen is voorlopig gratis. Tot 
wanneer dit bewijs een voorwaarde blijft voor toegang, is onbekend. Voor bezoek aan 
afhaalrestaurants is zo'n pas niet nodig. 
 
Corona crisis- en herstelfonds 
Op 23 maart 2021 heeft uw raad ingestemd met de vorming van een Coronacrisis-en herstelfonds en 
het Herstelplan Dordtse Economie en werkgelegenheid. Veel maatregelen uit het herstelplan zijn in 
uitvoering gebracht of in verregaande voorbereiding, zoals extra uitbreidingsruimte voor terrassen, 
compensatie van wegvallende inkomsten uit reclamebelasting voor de binnenstad, het helpen 
digitaliseren van productaanbod voor winkels en ook ondersteuning van de uitvoeringskracht door 
middel van een kwartiermaker in de binnenstad/POBD. Nog dit najaar ontvangt u een 
raadsinformatiebrief met toelichting op de inzet van de middelen uit het herstelplan. 
 
Bijdrage kabinet voor naleving coronatoegangsbewijs  
Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio's een specifieke uitkering te verstrekken voor het 
ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat 
nodig is.  
 
De burgemeesters van de tien gemeenten in onze regio hebben afgesproken het beschikbare bedrag te 
verdelen op basis van inwoneraantal. Het door het Ministerie beschikte bedrag bedraagt 
€ 1.187.230,17, het beschikbare bedrag voor Dordrecht komt daarmee neer op € 306.726,62.  
 
De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die 
coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en 
vergemakkelijken. Dit geldt voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot 
en met 31 december 2021. 
 
Momenteel vindt overleg plaats met de betreffende sectoren over de inzet en verdeling van het 
beschikbare bedrag. 
 
 
Sociaal Domein 

Hier op dit eiland, Dordrecht ten tijde van corona 
Op initiatief van wethouder Heijkoop is er een geschenk samengesteld voor mensen in de zorg, het 
onderwijs en de handhavers in de stad. Mariska Wagner en Jan-Dirk Costeris van Stichting 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen namen deze uitdaging aan en benaderden schrijver Bert den 
Boer. Den Boer ging op bezoek bij 29 Dordtenaren met verschillende achtergronden en beroepen. Zij 
staan symbool voor wat Dordtenaren de afgelopen coronaperiode met elkaar hebben beleefd. Op 8 juli 
jl. is het boek, in aanwezigheid van een groot aantal zorgverleners en geïnterviewden, in Kunstmin 
gepresenteerd. Het boek is inmiddels verspreid onder de mensen van de zorg, het onderwijs, de 
kinderopvang, medewerkers inkomensregelingen en de handhavers om hen te bedanken voor hun 
enorme inzet in de afgelopen periode.  
 
Terugblik (extra) zomeractiviteiten 
Via vrijwilligersexpertisecentrum INZET078! zijn alle zomeractiviteiten in kaart gebracht.  
 
Er zijn diverse goedbezochte activiteiten georganiseerd door vrijwilligersorganisaties, Buurtwerk en 
R-NEWT. Terugblikkend op de afgelopen periode kan worden geconcludeerd dat de zomeractiviteiten 
duidelijk hebben voorzien in een behoefte. 
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De meeste activiteiten zijn georganiseerd in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn, in iets mindere mate op 
de Staart en in Sterrenburg. Gevolgd door Stadspolders en de binnenstad. In Dubbeldam zijn tijdens 
de zomervakantie geen aanvullende activiteiten georganiseerd. 
 
Zoals eerder aangegeven in de corona raadsinformatiebrief van juli jl. voelden veel 
vrijwilligersorganisaties zich overvallen door de versoepeling van de maatregelen. Ook kampen zij, als 
gevolg van corona, in een aantal gevallen met een terugloop in het aantal vrijwilligers. Met name het 
aantal ouderen dat vrijwilligerswerk deed kent een terugloop. Deze ontwikkelingen hebben 
meegespeeld bij de organisatie van de zomeractiviteiten 2021. Desalniettemin was er voor met name 
kinderen en jongeren een mooi aanbod aan activiteiten. Volgend jaar hoopt INZET078! samen met de 
stad weer aan een bredere doelgroep activiteiten te kunnen aanbieden. 
 
Inzet van landelijke corona-compensatiepakketten op het Sociaal Domein 
In de raadsvergadering van 14 juli jl. heeft uw raad ingestemd met raadsvoorstel Inzet landelijke 
corona-compensatiepakketten Sociaal Domein 2021-0079801)  waarin we streven naar twee doelen: 
1. doorbreken sociaal isolement, versterken mentaal welbevinden en activering kwetsbare groepen; 
2. terugdringen wachtlijsten bij de sociale wijkteams. 
 
De extra zomeractiviteiten maken onderdeel uit van het eerste doel. Voor het verder doorbreken van 
sociaal isolement, het versterken van mentaal welbevinden en het activeren van kwetsbare groepen, 
werken we nauw samen met sociaal ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Het 'bottom-up' 
ontwikkelen van activiteiten zodat de inwoners die deze extra inzet het hardst nodig hebben bereikt 
worden is hierbij het uitgangspunt. Deze manier van ontwikkelen kost tijd, het grootste deel van de 
activiteiten zal daarom plaatsvinden in 2022. Wat eerder kan, doen we eerder. Zo zijn we al gestart 
met het trainen van vrijwilligers (die actief zijn bij ontmoetingsplekken) in het signaleren, oppakken en 
doorverwijzen van (impliciete) hulpvragen. Het tweede doel (terugdringen wachtlijsten bij de sociale 
wijkteams) wordt grotendeels ingevuld door extra inzet bij de wijkteams die met name te maken 
hebben met een toename van complexe casussen.  
 
 
Formele zorg en Ondersteuning 

Verpleeghuizen 
In de verpleeghuizen zijn momenteel weinig tot geen Coronabesmettingen. Het normale leven keert 
langzaam aan terug. Ook inwoners die buiten de verpleeghuizen wonen en in het verleden deelnamen 
aan activiteiten in de verpleeghuizen kunnen langzaam aan weer vaker mee doen met activiteiten. Bij 
een aantal verpleeghuizen is het ziekteverzuim onder het personeel nog aan de hoge kant. 
 
Sociaal Wijkteam 
In het afgelopen jaar waren er 3 inlooppunten/spreekuren van het Sociaal Wijkteam open voor 
inwoners. Per 4 oktober is het inlooppunt/spreekuur in Sterrenburg weer geopend. Er zijn nu 
doordeweeks in totaal 4 inlooppunten/spreekuren open: 
 Centrum (Bankastraat 10) 
 Wielwijk-Crabbehof (van Oldebarneveldplein 84-86) 
 Stadspolders-Dubbeldam (Dudokplein 213A)  
 Sterrenburg (Callistolaan 2) 
 
Ook kunnen inwoners elke donderdagavond terecht op de locatie Centrum, voor het avondspreekuur 
(uitsluitend op afspraak, voor alle inwoners). Zie voor meer informatie over alle openingstijden en de 
contactgegevens, de website van het Sociaal Wijkteam: https://www.swtdordrecht.nl/. 
 
Inwoners kunnen daarnaast gebruik maken digitale of telefonische ondersteuning. Het Sociaal 
Wijkteam biedt ook zorg en ondersteuning door middel van persoonlijk contact in een huisbezoek of op 
de locatie van het Sociaal Wijkteam. Afgestemd op de zorgvraag van de inwoner en met inachtneming 
van de corona-richtlijnen.  
 
Wachtlijsten S-GGZ 
In de raadsinformatiebrief Coronamaatregelen van april jl. hebben wij u reeds geïnformeerd over de 
druk op de specialistische GGZ. Daarin stond: 'Om grip te krijgen op de huidige situatie is er 
afgesproken dat de S-GGZ nagaat welke problematiek nu speelt bij jeugdigen op de wachtlijst om te 
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kunnen bepalen voor welke doelgroep er iets nodig is.' Gedurende de zomermaanden hebben Stichting 
Jeugdteams ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld om 
de wachttijden bij de S-GGZ terug te dringen. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met de 
toegangspartijen (Stichting Jeugdteams ZHZ en de gecertificeerde instellingen), het Jeugd Ervaringen 
Team (JET), het ouderplatform ZHZ, de Adviesraad Jeugd en Wmo, gemeenten en zorgaanbieders.  
 
Er zijn drie hoofdknelpunten gesignaleerd: (1) wachttijden bij de systeemorganisaties specialistische 
GGZ (Yulius, Parnassia en De Hoop), (2) wachttijden op Kinderdagcentra binnen de gehandicaptenzorg 
en (3) wachttijden op kleinschalige (structuur) woonvoorzieningen. In het plan van aanpak worden 
voor alle drie de knelpunten verschillende initiatieven/oplossingsrichtingen geformuleerd, zoals 
deskundigheidsbevordering, het versterken van consult en advies, en het beschikbaar stellen van een 
psychiater. 
 
De breed gedragen initiatieven dragen bij aan een duurzame regionale aanpak op het terugdringen van 
de wachttijden en sluiten aan bij de bestuurlijke uitgangspunten en doelstellingen van de inkoop 2022 
e.v. De kosten in 2021 worden betaald met de extra toegekende middelen vanuit VWS. De kosten 
2022 zullen onderdeel uitmaken van de begroting 2022.  
 
 
Onderwijs & opvang 

Informatievoorziening maatregelen onderwijsinstellingen 
De scholen zijn weer gestart. Vanuit de GGD ZHZ zijn afgelopen week brieven verstuurd naar de 
verschillende onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO, HBO) met uitgebreide informatie over het toepassen 
van de huidige geldende maatregelen. Deze informatie is ook terug te vinden in de daarvoor bestemde 
digitale toolkit. De meeste maatregelen borduren voort op het (corona)beleid van voor de vakantie; 
vooral voor het PO en VO zijn er weinig aanpassingen.  
 
Extra middelen voor passend programma onderwijs 
In de vorige raadsinformatiebrief werd u al geïnformeerd over het Nationaal Programma onderwijs 
(NPO). Dit zijn extra middelen, die beschikbaar gesteld worden om achterstanden in het onderwijs in 
te lopen. Scholen zelf ontvangen verreweg de meeste middelen. Daarnaast ontvangen gemeenten en 
samenwerkingsverbanden vanuit het NPO ook extra middelen ter ondersteuning van de plannen van de 
scholen. Voor de zomervakantie werd duidelijk hoeveel middelen er voor de verschillende scholen in 
Dordrecht beschikbaar komt om (door Corona opgelopen) achterstanden in te halen. Scholen met hoge 
risico's op achterstanden ontvangen meer middelen. Tijdens de bespreking van de kadernota (d.d. 
13-07-2021) heeft uw raad hier tevens bij stilgestaan. Iedere school stelt een eigen aanpak op die 
voorziet in de specifieke behoeften van hun leerlingen.  
 
Achterstanden kunnen gezien worden als 'leervertraging', maar ook het achterblijven van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het missen van groepsactiviteiten kunnen hieronder vallen. Scholen zetten 
vooral in op leervertragingen, maar de verwachting is dat scholen ook interventies inzetten op de 
andere genoemde terreinen.  
 
Naast de scholen ontvangt ook de gemeente extra middelen. Eind juli is bekend geworden dat de 
hoogte van deze specifieke uitkering voor Dordrecht is vastgesteld op een bedrag van € 2,38 miljoen 
over twee jaar. Het programma vanuit de gemeente richt zich primair op activiteiten die bijdragen aan 
sociale ontwikkeling en ontmoeting. Op dit moment is op hoofdlijnen bekend waar de gemeentelijke 
middelen aan besteed mogen worden. De definitieve regeling wordt elk moment verwacht. Omdat het 
langer duurt dan verwacht zijn er al enkele knopen doorgehakt, zoals u hieronder leest.  
 
Wij vinden het belangrijk om de extra activiteiten logisch te koppelen aan reeds bestaand beleid, zoals 
de zomerschool en het aanbod 'Toppie'. Zo heeft de zomerschool extra middelen vanuit het NPO 
ontvangen om het cultureel aanbod te versterken. Naast de reguliere zomerschool is er voor een kleine 
groep extra kwetsbare kinderen een zomeraanbod van vier weken vormgegeven door buitenschoolse 
opvangorganisaties. Op deze manier hebben deze kinderen een nuttige besteding van hun zomer 
gehad en zijn zij volop in contact gekomen met leeftijdsgenoten. Bij de activiteiten zijn inmiddels al 
afgerond en worden daarom in deze brief genoemd. Het is onze bedoeling het NPO verder te verbinden 
met twee andere regelingen, ontstaan vanuit de coronacrisis, namelijk 'plan welzijn en jeugd' en 
'aanpak jeugdwerkloosheid'. Tegelijkertijd zijn we er alert op om geen blinde vlekken te laten 
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ontstaan. In een volgende editie van deze informatiebrief gaan we nader in op de inhoudelijke inzet 
voor de komende tijd. 
 
Tot slot krijgt het samenwerkingsverband passend onderwijs ook extra middelen. Het betreft een 
ophoging ten behoeve van het langere verblijf van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs, bijvoorbeeld wanneer er geen stage gevonden kon worden. Doordat leerlingen 
langer op het pro of vso verblijven, neemt de totale bekostiging voor ondersteuning vanuit het budget 
van samenwerkingsverbanden toe, terwijl het reguliere budget van samenwerkingsverbanden niet 
toeneemt. Ter compensatie worden tijdelijk extra middelen toegekend.  
 
 
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 juli 2021 heeft u de laatste informatie ontvangen. 
 
De termijnen voor het indienen van een aanvraag op grond van deze subsidieregelingen zijn op 1 juli 
2021 gesloten. Hiermee kunnen we de definitieve balans voor de afgeronde periodes opmaken. 
 
Zoals in de laatste informatieronde van juli 2021 is gemeld, zijn er voor sport zes aanvragen ingediend 
met uiteindelijk een totaal aanvraagbedrag van € 152.696,-. Inmiddels is alle informatie ontvangen en 
zijn alle dossiers beoordeeld. Er is voor een totaalbedrag van € 64.421,- aan subsidie verleend aan een 
drietal verenigingen. Drie aanvragen zijn afgewezen, waarvan twee omdat er geen sprake was van een 
tekort en één voldeed niet aan het vereiste van het NOC*NSF-lidmaatschap. De overige drie 
verleningen zijn overigens niet verleend tot het gevraagde bedrag omdat in alle drie de gevallen 
sprake was van een lager tekort. 
Inclusief de extra door de raad beschikbaar gestelde middelen van € 15.000,- blijft er hierdoor een 
budget van € 150.000,- over voor het jaar 2021. Over dit jaar 2021 kunnen sportverenigingen tot en 
met 31 maart 2022 een aanvraag indienen. Gezien de aanvragen én de uiteindelijke honorering over 
2020 achten wij dit voldoende. 
 
Voor cultuur zijn er over de 1e tranche (januari tot en met juni 2021) definitief elf aanvragen ingediend 
met een totaal aanvraagbedrag van € 138.558,-. Het plafond voor deze regeling over de 1e tranche 
(tot en met 30 juni 2021) bedraagt € 107.500,-. Twee aanvragen zijn afgewezen. Uiteindelijk is er een 
bedrag aan subsidie verstrekt van € 86.631,- aan vijf amateurverenigingen en vier culturele 
organisaties. De twee afwijzingen bij cultuur waren, omdat de organisaties, één amateurvereniging en 
één culturele organisatie, niet voldeden aan het criterium dat ze de afgelopen vijf jaar een bijdrage 
aan de culturele programmering leverden. Zolang bestonden ze nog niet. Eén van die aanvragers 
hebben we verwezen naar de beleidsregel COVID-19 bij subsidies. 
 
De tweede tranche van deze regeling loopt van juli tot en met december 2021. Op dit moment zijn er 
drie aanvragen ontvangen. Hiervoor geldt eveneens een plafond van €107.500,-. Met het beschikbare 
restantbedrag van de eerste tranche zal dit worden verhoogd naar € 128.369,-. 
 
 

Monitor impact corona-epidemie Zuid-Holland Zuid - 14e editie 

Eind september heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) voor de tien gemeenten in de regio 
Zuid-Holland Zuid de 14e monitor van de impact van de corona-epidemie uitgebracht. Via deze link 
vindt u de monitor. In deze 14e editie van de Coronamonitor Zuid-Holland Zuid vindt u weer de meest 
actuele cijfers over o.a. tests, besmettingen en het effect van de corona-epidemie op de domeinen 
economie, welzijn en veiligheid voor de tien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Na deze editie 
zal de Coronamonitor Zuid-Holland Zuid nog twee maal uitgebracht worden; in december 2021 en in 
maart 2022. Daarna hopen we dat een afzonderlijke 'coronamonitor' niet meer nodig zal zijn en zal het 
OCD samen met de regiogemeenten bekijken hoe zij de informatie die nu in de Coronamonitor ZHZ is 
opgenomen wellicht kunnen onderbrengen in reeds bestaande monitoren ofwel anderszins kunnen 
borgen. 


