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Economie & Inkomensbeleid 

Maatregelen 
De aangescherpte maatregelen treffen veel ondernemers, met name in de horeca, detailhandel en 
cultuursector. De beperkingen rond 1,5 meter, vaste zitplaatsen, mondkapjesplicht en beperkte 
openingstijden (05.00 – 17.00 uur) zijn ingrijpend voor veel ondernemers. Samen met de Dordtse 
Ondernemersvereniging (DOV) en het Platform Ondernemers Binnenstad Drechtsteden (POBD) 
informeren we de ondernemers in Dordrecht met regelmaat via een nieuwsbrief en via de 
gemeentewebsite over de ontwikkelingen en steunmogelijkheden. 
 
Het steunpakket voor ondernemers wordt door de rijksoverheid uitgebreid. Zo keert de 
loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de TVL. Er komt ook aanvullende steun voor 
evenementen die niet door kunnen gaan. Vanuit o.a. het lokale crisis- en herstelfonds is een 
regeling in het leven geroepen voor ondernemers om gratis financieel advies in te kunnen winnen 
via een consortium van Dordtse accountants (financiële voucher) en de mogelijkheid tot financiële 
ondersteuning voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen. 
 
Lokaal ondernemen stimuleren 
Het stimuleren van lokaal ondernemen gebeurt op verschillende manieren. Enkele voorbeelden zijn 
de verruimde toegang tot de autoluwe Binnenstad, waarmee afhalen en bezorgen makkelijker 
wordt, het Wedo platform voor een door ondernemers waar opdrachten geplaatst kunnen worden 
om het werk op het eiland te houden. Ook de Koop lokaal campagne is verder geïntensiveerd. 
Hiermee worden Dordtenaren en regio bewoners verleid om gebruik te maken van het aanbod dat 
Dordtse winkels, horeca en cultuur –binnen geldende maatregelen- te bieden heeft. Tot slot is er 
de Doe Dordrecht Kadobon. Dat is een nieuwe, permanente geschenkbon in Dordrecht, een 
initiatief van de gemeente en Dordrecht Marketing & Partners. De bon is het hele jaar geldig en is 
te bestellen en besteden door bedrijven én particulieren. Ondernemers kunnen zich aanmelden 
via https://indordrecht.nl/doedordrechtkado/. 
 
 
Sociaal Domein 

Mantelzorg 
De mantelzorg ondersteuning van MEE Mantelzorg gaat door en wordt zo veel mogelijk digitaal en 
telefonisch gedaan. Bijeenkomsten en evenementen worden uitgesteld. 
 
Wijkaccommodaties 
De invoering van de nieuwste coronamaatregelen op 28 november jl. hebben effect op het gebruik 
van de wijkaccommodaties: 
 Overdag kunnen er onder voorwaarden (mondkapje verplicht, 1,5 meter en QR code bij 

zaalactiviteiten) nog activiteiten plaatsvinden in de wijkaccommodaties.  
 Het buurtwerk gaat vooralsnog door met haar activiteiten. Uiteraard worden hierbij de 

maatregelen met betrekking tot de 1,5 meter en het gebruik van mondkapjes in achtgenomen.  
 Externe gebruikers moeten altijd voldoen aan de Coronatoegangstest.  
 Na 17.00 uur zijn de wijkaccommodaties gesloten. Er zijn net als bij de lockdown in 2020 in 

overleg enkele uitzonderingen mogelijk waar het gaat over kwetsbare doelgroepen. 
 
Formele zorg en Ondersteuning 

Verpleeghuizen 
Zoals in heel Nederland zijn ook verpleeghuizen in Dordrecht weer geraakt door het Coronavirus. 
Ondanks de hoge vaccinatiegraad bij de bewoners zijn enkele kleine groepen van bewoners en 
medewerkers besmet. Medewerkers zitten vaak in quarantaine vanwege besmettingen thuis of 
wachten op de uitslag van de test. Dit legt een druk op het personeel.  
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In veel verpleeghuizen zijn de maatregelen afstand houden, bezoek beperking en mondkapjesplicht 
weer ingesteld. Ook zijn de ontmoetingsruimten vanaf 17.00 uur gesloten. 
 
Onder ouderen die nog thuis wonen met ondersteuning vanuit de thuiszorg zijn nu ook Corona 
besmettingen zichtbaar. Ook daar wordt de druk op het personeel steeds hoger.  
 
Sociaal Wijkteam 
De 4 inlooppunten/spreekuren zijn doordeweeks gewoon geopend: 
 Centrum (Bankastraat 10). 
 Wielwijk-Crabbehof (van Oldebarneveldplein 84-86). 
 Stadspolders-Dubbeldam (Dudokplein 213A). 
 Sterrenburg (Callistolaan 2). 
 
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.  
Zie voor meer informatie over alle openingstijden en de contactgegevens, de website van het 
Sociaal Wijkteam: https://www.swtdordrecht.nl/. 
 
Onderwijs & opvang 

Informatievoorziening maatregelen onderwijsinstellingen 
Uw raad wordt binnenkort middels een raadsinformatiebrief apart geïnformeerd over de voortgang 
rondom het corona steunpakket 'Nationaal Programma Onderwijs' in Dordrecht. Deze 
raadsinformatiebrief heeft de titel 'Het Dordts Leerprogramma en de voortgang van de moties 
M10 - 'Achterstanden weg na corona', M11 - 'Alle kinderen tellen mee' en M12 - 'verrekening 
Rijksbijdrage' en kunt u nog dit kalenderjaar verwachten. 
 
Monitoring  

Onderzoekscentrum Drechtsteden: monitoring Coronacrisis 
Het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft de gevolgen van de Coronacrisis in Zuid-Holland Zuid 
in kaart gebracht. In 2020 publiceerden zij maandelijks een nieuwe monitor. Inmiddels is de 
frequentie teruggeschroefd. Op 23 september jl. verscheen de meest recente publicatie. Hierover 
bent u in de laatste corona raadsinformatiebrief geïnformeerd. Alle reeds gepubliceerde edities 
kunnen worden geraadpleegd via Coronamonitor ZHZ. 
 
 
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 oktober 2021 heeft u de laatste informatie ontvangen. 
 
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. 
 
De tweede tranche van de regeling voor culturele organisaties loopt van juli tot en met 
december 2021. Tot nu toe is er één aanvraag met een bedrag van € 2.900,- formeel ingediend. 
De overige twee, die vorige keer zijn genoemd, zijn (nog) niet formeel ingediend. Voor dit tweede 
halfjaar is het plafond inmiddels verhoogd van € 107.500,- naar € 128.369,-. 
 
Informatie over Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken 
van subsidies Dordrecht 2021 
Sinds april 2020 geldt deze genoemde beleidsregel om gesubsidieerde stichtingen/instellingen/ 
verenigingen tegemoet te kunnen komen. Deze tegemoetkoming kan als rechtstreeks gevolg van 
de pandemie bestaan uit het behouden van subsidie bij minder activiteiten dan wel minder 
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behaalde resultaten. Maar ook mindere inkomsten en/of extra uitgaven kunnen worden 
gecompenseerd. Met behulp van deze beleidsregel zijn 16 organisaties financieel geholpen voor 
een totaalbedrag van € 225.000 om in stand te blijven dan wel de activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. Daarnaast 15 andere organisaties voor het uitvoeren van mindere activiteiten dan wel te 
behalen resultaten tegen gelijkblijvende subsidies. De huidige regeling eindigt van rechtswege op 
31 december 2021. 
 
Inmiddels is bekend dat veel activiteiten weer geen doorgang kunnen vinden. Vooralsnog geldt dit 
tot medio december, maar de verwachting is dat deze situatie voorlopig nog niet eindigt. 
Daarom wordt aan het college voorgesteld om deze beleidsregel ongewijzigd voor 2022 te 
continueren, waardoor deze beleidsregel kan helpen om organisaties tegemoet te komen. 
We hebben hiervoor inmiddels een buffer opgebouwd om hieruit deze extra kosten te kunnen 
opvangen. 


