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Informatie over Coronamaatregelen 8 februari 2022 
 
 
Economie & Inkomensbeleid 

Maatregelen 
Op dinsdag 25 januari jl. kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. De deuren van onder andere 
de horeca en cultuursector mogen open voor bezoekers met een geldig coronatoegangsbewijs. Alle 
maatregelen zijn te vinden via deze link.  
  
Crisis en herstelfonds 
Met de middelen uit het crisis- en herstelfonds hebben we veel activiteiten en maatregelen kunnen 
uitvoeren die ondernemers ondersteunen. Zowel op de korte als op de langere termijn. Binnen enkele 
weken ontvang u een raadsinformatiebrief waarin we uitgebreid uiteen zetten op welke wijze en met 
welke resultaten we deze middelen hebben besteed.  
  
Steun en betalingsregelingen 
Met de nieuwe versoepelingen is er binnen verschillende branches steeds meer mogelijk. Wij 
verwachten en hopen dat die versoepelingen snel kunnen worden uitgebreid. Dit betekent ook dat de 
landelijke steunmaatregelen voor ondernemers worden afgebouwd. Ondernemers ontvangen vanuit het 
rijk brieven met de details rond terugbetaling van de TVL en NOW. Wij krijgen regelmatig vragen over 
hulp bij of na het stopzetten van steunmaatregelen en soms ook bij het terugbetalen van ontvangen 
steun. Wij begeleiden ondernemers naar de instanties die hierover gaan, geven tips mee en leveren 
aanvullend maatwerk waar dat kan. We staan ook in nauw contact met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven (coronateam) waarin wij periodiek dit soort signalen ophalen en bekijken op welke 
manieren we kunnen ondersteunen. Wij roepen ondernemers ook op om zich te melden bij vragen of als 
ondersteuning nodig is. Die oproep doen we onder andere via de zogenaamde ondernemersbrief die 
regelmatig namens de gemeente, DOV en POBD wordt verzonden. 
 
Voor de TVL laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in deze zogenaamde 
vaststellingsbrief weten of ondernemers iets moeten terug betalen. De standaard terugbetaal termijn is 
zes weken, maar als dat niet lukt is een betalingsregeling aan te vragen bij de RVO waarmee dit naar 6 of 
12 maanden kan worden opgerekt. Voor de NOW moeten ondernemers zelf een definitieve berekening 
aanvragen bij het UWV. Het UWV heeft ruime betalingsregelingen voor het geval terugbetaling niet 
direct mogelijk is. Als ondernemers advies of hulp willen bij deze betalingsregelingen staan wij voor hen 
klaar via ons lokaal accountmanagement Dordt Onderneemt of het Ondernemersloket.   
 
Voor wat betreft de Tozo regeling, die wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 
wordt met iedere zelfstandig ondernemer die in de problemen dreigen te komen bij terugbetaling door 
de SDD coulante afspraken gemaakt om hieraan tegemoet te komen. De SDD geeft aan dat ondernemers 
niet in de schulden raken door de verleende steun of de terugvordering hierop. 
  
Oproep aan Kabinet 
'De horeca- en cultuursector moet meer ruimte krijgen om weer open te gaan.' Dat zeiden de voorzitters 
van de Veiligheidsregio's en is inmiddels gelukkig gebeurd. Burgemeester Kolff heeft zitting in het 
veiligheidsberaad en verwoorde dat de sectoren onevenredig hard zijn getroffen door de lockdown. Ook 
vanuit het college zijn en worden zorgen over maatregelen, maar ook over bedrijven die in nood (dreigen 
te) komen en/of buiten de regelingen vallen met Den Haag gedeeld. We hebben daarover veel contact 
met ondernemers en –verenigingen en hen hierover onder andere een brief gestuurd op 11 januari. Wij 
delen vaak de zorgen van ondernemers, maar zoals u weet hebben wij als college op landelijke 
maatregelen nagenoeg geen invloed, anders dan de oproepen die wij hier eerder benoemden.   
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Aanpak binnenstad 
We zullen de crisis- en herstelaanpak voor de binnenstad (in overleg met POBD en Horeca) in 2022 
voortzetten. 

Sociaal Domein 

Wijkaccommodaties  
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. zijn er weer iets meer activiteiten mogelijk in 
onze wijkaccommodaties. Zo zijn alle sport- en beweegactiviteiten zoals dansen en yoga, Muziek en 
zang activiteiten, bv. koor, harmonie en Kunst- en cultuurbeoefening zoals muziekles, schilderlessen 
etc. weer mogelijk. Alle overige activiteiten zijn nadrukkelijk nog niet toegestaan. Gebruikers van de 
accommodaties hebben over deze veranderingen een e-mailbericht ontvangen.  
 
Naast de basisregels gelden momenteel de volgende aanvullende maatregelen bij het gebruik van een 
wijkaccommodatie:  
 Mondkapjes: Het dragen van mondkapjes voor iedereen verplicht vanaf 13 jaar zowel tijdens het 

verplaatsen als op een zitplaats. Dit geldt ook na het tonen van het Coronatoegangsbewijs. 
 1,5 meter afstand: In de alle ruimtes is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar verplicht. 

Voor sommige activiteiten wordt hier tijdens de activiteit een uitzondering gemaakt conform 
landelijke protocollen. 

 Het coronatoegangsbewijs: Voor iedereen van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs 
verplicht. 

 
Buurtwerk 
De afgelopen periode heeft Buurtwerk veel alternatieve activiteiten uitgevoerd omdat te compenseren 
voor de activiteiten die door de maatregelen niet door konden gaan. Mensen zijn thuis bezocht en 
gesproken en er zijn tasjes met kerststerren en iets lekkers aan geboden. In het bijzonder is aandacht 
uitgegaan naar mensen die eenzaam zijn en niemand hebben die voor hen kan zorgen. 
 
Formele zorg en Ondersteuning 
Verpleeghuizen 
In de verpleeghuizen zijn onder de bewoners vrijwel geen besmettingen. De bewoners hebben de 
boosterprik gehad en het effect ervan is duidelijk te merken. Ook alle medewerkers hebben de 
mogelijkheid gehad om een boosterprik te ontvangen. Op het moment zijn slechts enkele 
medewerkers besmet maar dit kan sterk variëren. Het verzuim onder medewerkers is hoog. Dit heeft 
onder andere te maken met de aanhoudende werkdruk en de mentale belasting vanwege het verlies 
van bewoners in de afgelopen periode. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten door te 
laten gaan als dit bij de maatregelen past. Bezoek is nog steeds welkom. 
 
Opvang dak- en thuislozen 
We volgen de corona-richtlijnen van het rijk over opvang van dak- en thuislozen. Dat betekent dat 
tijdens deze lockdown ook niet-rechthebbenden opvang wordt geboden. 
 
Onderwijs & opvang 
De scholensluiting tijdens de laatste week voor de kerstvakantie heeft niet geleid tot onoverkomelijke 
situaties. De noodopvang kon geboden blijven worden en ook de opening in januari is goed verlopen. 
Wel zijn er zorgen over de vele besmettingen en het tekort aan personeel en invalkrachten. Met de 
nieuwe maatregelen is hierin iets meer ruimte gekomen, maar het blijven de grootste zorgen bij de 
opvang en het onderwijs. Overigens past dit bij het landelijke beeld.  
 
Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters 
Onlangs heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd van de GGD Zuid-Holland Zuid het jaarverslag van 
Leerplicht over schooljaar 2020-2021 opgeleverd. Omdat veel van de ontwikkelingen dat schooljaar te 
koppelen zijn aan de coronapandemie, brengen we u op deze manier op de hoogte over de stand van 
zaken. Het jaarverslag is online te vinden: www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/.  De cijfers hebben 
betrekking op de hele regio, tenzij anders vermeld in het jaarverslag.  
 
Het eerste dat opvalt is dat het aantal thuiszitters (t/m voortgezet onderwijs)in het afgelopen 
schooljaar is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. De verwachting is dat deze groei mede is 
ingegeven door corona, maar ook door beter meldgedrag van scholen en een betere registratie. 
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Daarnaast valt op dat het aantal vrijstellingen om thuis onderwijs te ontvangen (en dus geen onderwijs 
op school te moeten volgen) is gestegen. Met name het 'bezwaar tegen de inrichting van het 
onderwijs' is als reden sterk gestegen (45%). Dit is  een opvallende ontwikkeling. Hier wordt nader 
onderzoek naar gedaan, 
 
Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen rondom voortijdig schoolverlaten (mbo) is een positievere 
ontwikkeling te zien. Ter vergelijking met het vorige jaarverslag is het aantal voortijdig 
schoolverlaters(vsv) in 2020-2021 met 22% gedaald. Waarschijnlijk komt dit door de maatregelen 
rondom corona, waardoor in enkele sectoren weinig perspectief was (horeca, cultuur) of weinig ruimte 
tot stagebegeleiding (zorg). Hierdoor kozen studenten ervoor om langer onderwijs te volgen. Een 
ontwikkeling die pas later van invloed wordt op de vsv-cijfers is de groeiende arbeidsmarkt. Het is de 
verwachting dat studenten hun opleiding vaker zullen gaan verruilen voor betaald werk zonder een 
startkwalificatie te behalen. Het is dan ook zeer de vraag of volgend jaar nog steeds sprake is van een 
relatief laag vsv-percentage.  
 
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 16 december 2021 verscheen de meest recente publicatie. Deze treft u aan als 
bijlage bij deze brief. Daarnaast kunnen alle reeds gepubliceerde edities worden geraadpleegd via 
Coronamonitor ZHZ.  
 
 
Stand van zaken uitvoering subsidie maatregelen sport en culturele 
organisaties 

Stand van zaken uitvoering subsidie maatregelen sport en culturele organisaties 24 januari 
2022 
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 december 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. Tot heden is er 1 aanvraag ontvangen met een 
totaalbedrag van €  3.455,-. 
 
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 drie aanvragen met een 
bedrag van totaal € 11.138,- ingediend. Voor dit tweede halfjaar is het plafond inmiddels 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 indienginsmogelijkheden van subsidie op grond van bovengenoemde regelingen. 
Zeker als het einde van de indieningstermijn in zicht komt. 
 
Informatie over Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van 
subsidies Dordrecht 2021 
Zoals de vorige keer is gemeld is het college voorgesteld om de beleidsregel voor 2021 ook voor 2022 
te laten gelden. Het college heeft deze beleidsregel inmiddels vastgesteld voor 2022, zodat 
organisaties tegemoet kan worden gekomen, die als gevolg van COVID-19 in de (financiële) problemen 
komen. Deze beleidsregel is inmiddels gepubliceerd. Ook via reguliere contacten én een aanvulling in 
de af te geven beschikkingen worden de instellingen op deze beleidsregel geattendeerd. 


