Bijlage
Informatie over Coronamaatregelen 13 juli 2021
Economie & Inkomensbeleid
Maatregelen
Het is niemand ontgaan dat de maatregelen op 26 juni 2021 zijn versoepeld. Dat is mooi voor de stad
en voor een groot deel van haar ondernemers. Met name de zwaar getroffen sectoren konden weer
grotendeels aan de slag. Inmiddels zijn een aantal versoepelingen teruggedraaid, de basisregels
blijven vooralsnog gelden en mogelijk volgen (opnieuw) maatregelen. Daarbij gaan sommige branches
en ondernemers de gevolgen van de afgelopen anderhalf jaar nog (lang) voelen. Met de eerder
toegelichte maatregelen uit het lokale crisis- en herstelfonds gaan we die ondernemers ook deze zomer
en de maanden daarna helpen als zij dat nodig hebben. Na de zomer ontvangt u een
raadsinformatiebrief met een nadere toelichting op de inzet en resultaten van het lokale crisis- en
herstelfonds tot dat moment.
Tegemoetkoming Vaste Lasten tweede kwartaal 2021 van start
Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur
de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van
85% tot 100%. Ondernemers kunnen nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het tweede kwartaal van
2019 of het derde kwartaal van 2020.

Sociaal Domein
Informele zorg
Wijkcentra
Sinds 4 juni zijn de wijkcentra weer volledig open voor gebruik. Wel wordt een aantal regels
gehanteerd om het gebruik voor iedereen veilig te laten verlopen.
 Gebruikers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 In geval van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius) blijft u thuis.
 Bij gebruik van de ruimtes is er een complete namenlijst van de aanwezigen met daarop de namen
en telefoonnummers van iedereen.
 Tijdens alle activiteiten moeten er desinfecterende handgel en doekjes aanwezig zijn.
(Extra) Zomeractiviteiten
Vrijwilligersexpertisecentrum INZET078! verzamelt en promoot het aanbod van bestaande en extra
activiteiten in de zomervakantie. Vanaf 12 juli 2021 is een kalender met activiteiten op wijkniveau
beschikbaar op www.inzet078.nl, en wordt er via sociale media actief aandacht besteed aan de
activiteiten.
In vergelijking met vorig jaar valt op dat vrijwilligersorganisaties het lastig vinden om in deze periode
extra activiteiten te organiseren. Veel organisaties zijn wat overvallen door de versoepelingen van de
coronamaatregelen en richten eerst hun energie op het opstarten van de reguliere openstelling en
activiteiten. Ook zien we dat tijdens de coronacrisis veel vrijwilligers (weer) zijn gestopt, waardoor het
lastiger is om activiteiten op te zetten.
Een aantal (semi) professionele organisaties zoals Buurtwerk, Het Vogelnest en Speel-o-theek Pip en
Zo, lukt het wel om snel te schaken. Zij organiseren extra activiteiten in de zomervakantie. INZET078!
vult de activiteitenkalender naast deze extra activiteiten ook met reguliere activiteiten van
vrijwilligersorganisaties, zodat zij bij een breder publiek onder de aandacht komen.
INZET078! biedt daarnaast aan vrijwilligersorganisaties extra ondersteuning aan, in de vorm van een
flexpool met vrijwilligers (helpende handen tijdens de uitvoering) en hulp bij het aanvragen van een
subsidie. Het aanvragen van subsidie voor extra activiteiten kan via de gemeente of via wijkwensen.
We hebben hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Deze extra hulp wordt gewaardeerd door
vrijwilligersorganisaties, maar het blijft lastig om nieuwe initiatieven op te zetten met een beperkt vast
vrijwilligersteam.

Inzet op eenzaamheid
De maatregelen als gevolg van de coronapandemie hebben (nog steeds) grote gevolgen voor
kwetsbare, eenzame inwoners van onze stad. Van 30 september tot en met 7 oktober 2021 vindt de
Week tegen Eenzaamheid plaats. Dit is een jaarlijks landelijk initiatief gestart vanuit het programma
Eén tegen Eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spot. Dit jaar zal extra
aandacht worden besteed aan de gevolgen van de coronacrisis.
Op 24 juni jl. is de voorbereiding voor de Week tegen Eenzaamheid gestart met een inspiratieavond.
Deze avond werd georganiseerd door stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Gemeente
Dordrecht. Verschillende Dordtse initiatieven, experts en ervaringsdeskundigen kwamen op deze avond
aan het woord. Het doel van de avond was om ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers
te inspireren en activeren zich in te zetten tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Om tot een mooi
activiteitenprogramma te komen faciliteert de gemeente werkgroepen in de zomerperiode. Deze
werkgroepen hebben als doel initiatiefnemers bij te staan in planvorming en realisatie van hun
initiatief. Initiatiefnemers kunnen zich melden via de gemeente/website jebentnietalleen.nl of via
stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Onderwijs & opvang
Heropening onderwijs
Inmiddels zijn alle voorscholen, basisscholen en voorgezet onderwijsscholen helemaal open. Ook het
beroepsonderwijs en volwasseneducatie hervat snel de fysieke lessen, als ze dat al niet hebben
gedaan.
Nationaal Programma Onderwijs
Minister Slob heeft enige tijd geleden het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangekondigd. In
Dordrecht hebben de scholen in dit kader een schoolscan gedaan. In deze scans is beeld gebracht wat
er goed gaat en wat aandacht vraagt op de betreffende scholen, bijvoorbeeld op taal en rekenen, op
sociaal emotioneel gebied of als het gaat om executieve functies. Op basis van deze scans kunnen
interventies worden ingezet. Deze interventies worden in een plan beschreven. Bij de meeste Dordtse
scholen worden de plannen nog in deze drukke, laatste periode getoetst door de schoolbestuurders.
Het is echter niet uitgesloten dat dit bij een aantal organisaties pas in september gebeurt.
Vanuit de gemeente gaan we daarnaast met de scholen in gesprek over het aanvullende aanbod om zo
ook een gemeentelijk programma vorm te kunnen geven. Dit programma zal vooral gericht zijn op
lopende en bewezen werkende interventies en is voornamelijk overkoepelend van aard.
Incidentele extra inzet
Naast de inzet per school en het overkoepelende gemeente programma zullen er ook enkele korte
incidentele programma's gaan lopen. Een voorbeeld hiervan is een zomeraanbod buitenschoolse
opvang. Een aantal opvangorganisaties zal hun deuren in de vakantie openen voor kinderen, die
normaal niet naar de buitenschoolse opvang gaan (in vakanties bieden BSO's dagprogrammering aan).
Het gaat om de eerste vier weken van de zomervakantie, zodat er niet geconcurreerd wordt met de
zomerschool (die in de laatste twee weken plaatsvindt). In samenwerking met school, wijkteam en
ouders zullen de opvangorganisaties kinderen selecteren, die er baat bij hebben om aan hun sociaalemotionele ontwikkeling te werken en op deze manier een goede besteding van hun vakantie hebben.
Tevens worden ouders uit bepaalde gezinnen op deze wijze even ontzorgd. De insteek is
laagdrempelig. Daarnaast zullen deze zomer ook enkele opvanglocaties voor peuters en/of kleuters
met een verhoogd risico op een taalachterstand hun deuren openen. Dit gebeurt vooral rondom de
locaties waar de zomerschool wordt gehouden.
Monitoring
Data scientist sociaal domein
Met het versoepelen dan wel opheffen van de coronamaatregelen verwachten we een toenemende
druk op de voorzieningen in het sociaal domein. In zijn algemeenheid geldt dat een goed inzicht en
analyse van de beschikbare monitoringsgegevens het beter mogelijk maken om tijdig bij te sturen.
Omdat deze noodzaak de komende periode alleen maar grote wordt, zal er tijdelijk een extra data
scientist worden aangetrokken.
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Voor de periode van de eerste lockdown (maart-mei 2020) is reeds eerder (ook door u) besloten om
drie maanden huurkwijtschelding te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed daar waar het
horeca, cultuur en sport betreft. Ook voor erfpacht-verplichtingen naar ondernemers in deze
categorieën willen we een zelfde gebaar maken voor deze periode. Daarnaast hebben we enkele
(relatief beperkte) Corona-subsidies toegekend aan de Buitenwacht en de Gravin. Het totaalbedrag dat
betrekking heeft op bovenstaande punten, een kleine € 90.000,-, verwachten we per saldo te kunnen
dekken uit reeds ontvangen en nog te ontvangen corona-compensatie van het rijk voor 2021. Dat
geldt ook voor het budget van de Corona-subsidie-maatregelen op sport en op cultuur.

Stand van zaken uitvoering subsidiemaatregelen sport en culturele
organisaties
In mei 2021 heeft u de laatste informatie ontvangen over de stand van zaken van de uitvoering van
genoemde subsidiemaatregelen voor sport en culturele organisaties. De termijnen voor het indienen
van een aanvraag op grond deze subsidieregelingen zijn op 1 juli 2021 gesloten. Hiermee kunnen we
de definitieve balans voor de afgeronde periodes opmaken.
Voor sport zijn er zes aanvragen ingediend met een totaal aanvraagbedrag van € 129.011,-. Hiermee
blijven de aanvragen toch beperkt. Er lijkt sprake te zijn van een grote mate van loyaliteit van leden
naar hun vereniging, waarbij er wel 100% contributie is betaald, maar minder activiteiten hebben
plaatsgevonden. Ook is onze inschatting dat er verenigingen zijn die zich niet melden voor de subsidie,
maar er wellicht wel recht op zouden kunnen hebben gezien het (beperkte) exploitatietekort. De
regeling is meerdere malen onder de aandacht gebracht.
Drie van de zes aanvragers zullen geen subsidie ontvangen aangezien deze niet aan de criteria voldoen
zoals in de regeling opgenomen. In twee gevallen hiervan blijkt er geen tekort te zijn als gevolg van
corona en in één geval wordt niet aan de aanvraagvereisten voldaan. De drie aanvragen die we
mogelijk zullen honoreren betreft een stichting sportaccommodaties en twee sportverenigingen. Na de
eerste selectie verwachten we een bedrag van afgerond € 70.000,- te verstrekken. Van één aanvraag
wordt nog aanvullende informatie verwacht, waardoor het te verstrekken bedrag hoger kan uitvallen.
Er is in ieder geval sprake van een onderbesteding ten opzichte van het beschikbare budget. Na de
definitieve verstrekking zal dit bekend zijn en zal de wethouder hierover in het 3e/4e kwartaal een
voorstel doen.
Over het jaar 2021 kunnen sportverenigingen tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen.
Vanuit de verenigingen wordt wel de onzekerheid uitgesproken over 2021. Bij diverse partijen is een
hoger aantal opzeggingen geweest dat komend seizoen in de exploitatie zichtbaar zal worden. Het is
dan ook afwachten of er volgend seizoen meer partijen zijn die met een exploitatietekort als gevolg
van corona te maken krijgen.
Voor cultuur zijn er elf aanvragen ingediend met een totaal aanvraagbedrag van € 142.223,-. Het
plafond voor deze regeling over de 1e tranche (tot en met 30 juni 2021) bedraagt € 107.500,-. De
inhoudelijke beoordeling vindt momenteel plaats, maar wordt enigszins vertraagd aangezien sommige
aanvragers niet alle benodigde stukken hebben toegestuurd. Als alle aanvragen in aanmerking komen
voor het volledige aangevraagde bedrag zal de verstrekking uiteindelijk iets lager uitvallen door het
plafond. Bij de elf aanvragen gaat het om zes amateurverenigingen en vijf culturele organisaties. Bij de
amateurverenigingen gaat het veelal om verenigingen met een eigen gebouw waar de kosten
doorliepen maar de inkomsten, vanuit onderhuurders en/of baromzet stopten. Deze verenigingen
hebben over het algemeen hun professionele dirigent/regisseur doorbetaald tijdens corona. Dit vinden
wij een goede zaak gezien de landelijke constatering dat de corona-pijn vooral bij ZZP'ers terecht is
gekomen.
De tweede tranche van deze regeling loopt tot 31 december 2021.

3

