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Economie & Inkomensbeleid 

Versoepelingen en maatregelen 
Na de versoepelingen van 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen nu verleden tijd. De 
laatste maatregel, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer is vanaf 23 maart 2022 ook 
verleden tijd. De enige regel die blijft is de isolatie voor mensen die positief zijn getest op corona. 
Basisadviezen, zoals handen wassen en niezen in je elleboog, blijven bestaan. Kortom, voor alle 
bedrijven, dus ook horeca, evenementen en contactberoepen geldt: 
 Men mag normale sluitingstijden aanhouden. 
 1,5 meter is nergens meer verplicht (maar is nog wel verstandig). 
 Er gelden geen maximale bezoekersaantallen meer. 
 Het coronatoegangsbewijs vervalt.  
 
Regelingen 
Ondanks de versoepelingen gelden er nog steeds regelingen voor ondernemers die het eerste 
kwartaal niet normaal hebben kunnen draaien. Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 
minimaal 30% omzet verliezen komen in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 
TVL Q1 2022 is sinds 28 februari 2022 open. Evenals de regeling ATE voor de evenementensector. 
De 8e aanvraagperiode Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW6) is van 
kracht voor de eerste drie maanden van 2022. Ook de regeling TSVC-19 voor de vuurwerkbranche is 
sinds 1 maart 2022 open. Ondernemers in de Drechtsteden, die een inkomen hebben onder het 
sociaal minimum, kunnen een beroep blijven doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz 
2004). En we hebben natuurlijk het Ondernemersloket Drechtsteden, een samenwerking tussen het 
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) waar ondernemers 
terecht kunnen voor: 
• Het toekomstbestendig maken van een onderneming. 
• Bij- of omscholing of heroriëntatie. 
• Vragen over financiële ondersteuning (Bbz). 
• Schuldhulpverlening. 
• Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis). 
• Het opzetten van een onderneming. 
• Advies en ondersteuning bij de bedrijfsvoering. 
 
Nieuwe fase 
Gelet op de genoemde versoepelingen bevinden we ons langzaam in een nieuwe situatie. 
Ondernemers die het langst hinder hadden van de beperkende maatregelen kunnen ook weer als 
vanouds aan de slag. De effecten zijn echter nog niet voorbij. Sommige ondernemers worden 
geconfronteerd met (hoog) opgelopen schulden en/of moeten te veel ontvangen coronasteun terug 
betalen. Landelijk zijn hier (deels) belastingmaatregelen en financierings- en kredietregelingen voor 
van kracht. Lokaal zetten we de crisis- en herstelmaatregelen voor de binnenstad en voor de retail en 
de horeca na overleg met de POBD en de KHN nog door. 
 
Contact met ondernemers 
Ondernemers die problemen ervaren kunnen terecht bij de loketten die daar in de regio voor zijn 
opgericht. Conform toezegging in de commissie Bestuur en Middelen schetsen wij in welke mate 
ondernemers van deze loketten en van regelingen gebruik hebben gemaakt. Als we kijken naar de 
Tozo regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) zien we dat daar in 
Dordrecht veel gebruik van is gemaakt, de cijfers van het aantal ondernemers dat hiermee is 
ondersteund: 
• Tozo 1: 2.366 aanvragen. 
• Tozo 2: 734 aanvragen. 
• Tozo 3: 1063 aanvragen. 
• Tozo 4: 412 aanvragen. 
• Tozo 5: 277 aanvragen, waarvan er nog 77 in behandeling zijn.  
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Van de ondernemers die van de Tozo gebruik hebben gemaakt heeft 16% (414) dat gedaan van 
Tozo 1, 2 en 3, 10% (250) van 1 tot en met 4 en 7% (177) van Tozo 1 tot en met 5. Van de totaal 
ingediende aanvragen is 83% toegekend, 13% afgewezen en bij 4% was er een andere uitkomst of 
vervolg, bijvoorbeeld het intrekken van de aanvraag door de ondernemer zelf.  
 
Het blijft overigens een groot dilemma om alle ondernemers te bereiken. Veel ondernemers zijn 
terughoudend om aan te geven dat het slecht met hen gaat. Deze doelgroep lost het liefst zelf haar 
problemen op. De groep zelfstandig ondernemers is bovendien zeer divers en daarom veelal niet via 
een algemene benadering te bereiken. Belangrijk is om alert te blijven en de mogelijkheden van de 
dienstverlening zo goed mogelijk bekend te maken. Ook zijn er momenteel gesprekken gaande om de 
spreekuren van het RBZ in het DOC (Drechtsteden Ondernemerscentrum) op het Smart Campus 
Leerpark (SCALE) van start te laten gaan. Hierbij wordt ook een combinatie gezocht met de Stichting 
Ondernemersklankbord en de accountmanagers van Dordt Onderneemt. 
 
Naast de hulp aan zelfstandig ondernemers is er het lokaal accountmanagement (Dordt Onderneemt) 
en de Stichting Ondernemersklankbord dat er is voor MKB ondernemers in de Drechtsteden. Zij geven 
breed advies, of het nou om een bedrijfsplan, marketing, personeel, productontwikkeling of 
bankzaken gaat. Ondernemers die in zwaar weer zitten kunnen ook contact opnemen met Dordt 
Onderneemt. Zij inventariseren waar de vraag precies ligt en bekijken hoe de ondernemer het beste 
verder geholpen kan worden. Het Ondernemersloket neemt het vervolgens in veel gevallen over, 
vanuit een warme overdracht. Bij het Ondernemersloket zijn verschillende partijen aangesloten die 
ondernemers op specifieke onderdelen verder kunnen helpen.  
 
Acties 
Geen leges voor aanvraag terrasvergunning en geen precariobelasting terrassen in 2022 
Teneinde de financiële effecten van de door het Rijk opgelegde, beperkende coronamaatregelen, te 
verzachten voor de sectoren die daar hardste door zijn geraakt, hebben we eerder een aantal 
tijdelijke steunmaatregelen genomen ten aanzien van de gemeentelijke heffingen. Denk hierbij aan 
het niet heffen van leges voor een terrasvergunning en het niet heffen van precariobelasting (op 
terrassen). Aangezien de horecasector nu pas net in de fase van heropstart zit en een gat is geslagen 
in hun reserves en investeringsvermogen, willen wij deze steunmaatregel in de geest van het eerdere 
besluit hiertoe verlengen voor de rest van het kalenderjaar 2022. U ontvangt hiertoe binnenkort een 
raadsvoorstel. 
 

Sociaal Domein 

Formele zorg en Ondersteuning 
Verpleeghuizen 
Het beeld in de verpleeghuizen met het aantal besmette inwoners is wisselend. In een aantal 
verpleeghuizen zijn onder de inwoners gelukkig weinig tot geen besmettingen te zien. Na de 
voorjaarsvakantie is er bij een van de huizen een stijging te zien van de besmettingen (milde 
klachten). Een aantal verpleeghuizen heeft de maatregelen nog niet versoepeld. Deze hebben nog 
steeds een mondkapjesplicht en de 1,5 meter wordt aangehouden. Allerlei activiteiten in de 
ontmoetingsruimtes zijn weer van start gegaan. Bewoners en wijkbewoners genieten hier erg van. 
Binnenkort krijgen de bewoners de tweede boosterprik. Hier worden nu de voorbereidingen voor 
getroffen. 
 
Het ziekteverzuim onder het personeel is hoog. De effecten van corona met name in de bezetting van 
zorgmedewerkers is merkbaar. Er staat veel druk op het inroosteren van personeel. De druk is 
onverminderd hoog. 
 

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 januari 2022 heeft u de laatste informatie ontvangen. 
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Voor sport is er voor 2021 een bedrag van € 150.000,- beschikbaar. Over dit jaar 2021 kunnen 
sportverenigingen tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen. De aanvragen worden eerst in 
2022 verwacht, nadat het boekjaar 2021 is afgesloten. Tot heden is er nog steeds één aanvraag 
ontvangen met een totaalbedrag van € 23.455,-. We zullen de sportverenigingen via de gebruikelijke 
kanalen wijzen op de subsidieregeling én de sluitingsdatum. 
 
De tweede tranche van de regeling voor culturele organisaties loopt van juli tot en met 
december 2021. De aanvraagtermijn loopt tot en met 31 maart 2022. Tot nu toe zijn er vijf 
aanvragen met een bedrag van totaal € 26.343,- ingediend. Hierin is één aanvraag meegeteld die via 
de mail is ingediend maar nog niet via de officiële weg. Voor dit tweede halfjaar is het plafond 
verhoogd van € 107.500,- naar €  128.369,-. 
 
Naast regulier contact met instellingen en organisaties worden zij ook via nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden van de indieningsmogelijkheden van subsidie op grond van bovengenoemde regelingen. 
Zeker als het einde van de indieningstermijn in zicht komt. 


