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Geachte Raads -en commissieleden,
1.

Lokale bijzonderheden

1.1

Afval

Afvalinzameling
Bij het inzamelen van afval zet ACV een extra personenauto, zodat medewerkers niet met drie
personen in de cabine hoeven te zitten. Op deze manier wordt het aantal contactmomenten
beperkt. Ook wordt gewerkt met verschillende opstarttijden. Hierdoor komen de inzamelvoertuigen
op andere tijdstippen in de buurten dan gebruikelijk. Dit werkt goed, alhoewel sommige inwoners
nog steeds aan de andere tijdstippen van inzamelen lijken te moeten wennen. ACV krijgt meer dan
anders telefoontjes dat de container niet is geleegd.
Inhoudsopgave
De kans is groot dat de wagen al in de straat is
geweest en de container te laat aan de straat is
1. Lokale bijzonderheden
1
gezet. ACV is hierin coulant en leegt de kliko later
1.1 Afval
1
alsnog. Ook de verschillende vrije dagen, met de
1.2 Bibliotheek
2
bijbehorende inhaalzaterdagen, hebben tot veel
1.3 Dagbesteding
2
telefoontjes geleid. Ook daarvoor rijdt ACV extra
1.4 Cultuur en erfgoed
2
inhaalrondes.
1.5 Stand van zaken Tozo-regeling
3
2.

Regionale ontwikkelingen

3

2.1
2.2
2.3

3
5
5

Geneeskundige zorg
Overige informatie geneeskundige zorg
Overige informatie

3.

Landelijke ontwikkelingen

6

4.

Internationale ontwikkelingen

6

5.

Informatie en communicatie

7

1

Afvalstromen1
ACV-breed is de hoeveelheid restafval in de eerste
vier maanden met ca. zeven procent gedaald.
Vermeld moet wel worden dat Renswoude per 1
januari 2020 ook diftar heeft ingevoerd wat zorgt
voor minder restafval. Daarnaast heeft Renkum sinds
dit jaar de inzamelfrequentie verlaagd en het
aanbiedtarief verhoogd.

De percentages genoemd in deze paragraaf zijn voor alle gemeenten waar de ACV afval inzamelt en dus niet
specifiek voor Renkum.
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Gemeente Renkum
De hoeveelheid GFT+e is gestegen met ca. negen procent. Mensen eten meer thuis en – zo zagen
we ook op de afvalbrengstations – zijn veel in de tuin bezig geweest. Het aanbod PMD is met ca.
tien procent gestegen. Ook hiervoor is het thuiswerken ongetwijfeld mede als een oorzaak te
noemen. Alhoewel de sorteerinstallaties voor PMD erg vol zitten, kan het nog steeds verwerkt
worden. Het vergt soms wat aanpassingen. Zo zijn enkele ACV-chauffeurs op Koningsdag naar
Duitsland gereden om PMD weg te brengen. Er is een landelijke coördinatie nodig om dit vol te
blijven houden. Helemaal garanderen dat PMD niet verbrand moet worden, is helaas niet mogelijk.
Textiel
Textiel blijft onze aandacht houden. ACV zet alles op alles om de inzameling gaande te houden.
Een eenmaal afgebroken inzamelsysteem is vaak erg moeilijk weer goed op te starten. Tot eind
mei kan ACV het textiel nog steeds kwijt. Wel wordt nog altijd opgeroepen om het textiel zo lang
mogelijk thuis te bewaren. Omdat de Restore-winkels (gelukkig) nog open zijn, is ook nog steeds
een goed winkelaanbod nodig. Een constante aanvoer helpt hierbij. Na sortering kan de ACV de
voorraden nog kwijt, maar het blijft spannend.
Afvalbrengstations
Het aanbod van klanten op de afvalbrengstations is nog nooit zo onvoorspelbaar geweest. Het
vergt onze permanente aandacht. Soms is het erg druk en soms komt er nagenoeg niemand. De
afgelopen dagen was het iets minder druk, doordat de vakanties teneinde zijn en vooral doordat de
scholen weer zijn begonnen. Dat de echte groenmaanden maart en april voorbij zijn, zorgt
eveneens voor minder drukte.
1.2

Bibliotheek
De bibliotheek in Oosterbeek gaat weer drie dagen in de week open. De bibliotheek in Renkum
blijft alleen nog afhaalbieb.

1.3

Dagbesteding
De dagbesteding wordt gecontroleerd en kleinschalig weer opgestart conform de richtlijnen van het
RIVM. Hiervoor nemen we met alle organisaties contact op om de plannen en mogelijkheden te
bespreken.
Het Huis van Renkum gaat vanaf 18 mei weer starten. Ze richten zich in eerste instantie op
psychosociaal kwetsbare mensen die niet tot de coronadoelgroep behoren. Ze starten met twee
dagen per week een verkorte tijd open, waarbij elke dag een groepje van vier inwoners met één
begeleider en één vrijwilliger aanwezig mag zijn. Dit wordt later uitgebreid met een koffiemoment
in de avond waar drie tot vier mensen even langs kunnen komen voor een kop koffie.

1.4

Cultuur en erfgoed
Met de wethouders cultuur en erfgoed in Gelderland is er een digitale bijeenkomst geweest om de
enorme impact van de gevolgen van corona op deze sector te bespreken met gedeputeerde Peter
Drenth. De Provincie heeft helder uitgesproken dat de cultuur- en erfgoedsector van groot belang
is voor de Provincie Gelderland en niet geheel weg mag zakken. Daarnaast is er wel een
winstwaarschuwing afgegeven dat niet alle aanvragen van de gemeenten gehonoreerd kunnen
worden. De inbreng van de bijeenkomst wordt maandag en dinsdag in het statenoverleg
besproken, waarna de Provincie met een ‘routeplan’ voor een financiële impuls komt voor de korte
termijn, tot en met de zomer.
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1.5

Stand van zaken Tozo-regeling
In de onderstaande tabel is de stand van zaken wat betreft de aanvragen voor een Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) weergegeven.
Aanvragen

Aantal

Aanvragen nog te verdelen
Aanvragen te checken op volledigheid en voorwaarden
Aanvragen te zetten in de Suite
Hersteltermijnen in de wacht
Afwijzingen in de wacht
Aanvragen ingetrokken
Aanvragen voor een voorschot
Totaal aantal digitale aanvragen in behandeling
Totaal aantal verstrekte voorschotten
Totaal aantal aanvragen op 12 mei 2020

6
19
3
1
0
0
21
50
391
441

2.

Regionale ontwikkelingen

2.1

Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, GHOR &
Epidemiologie)
Gezamenlijk prepareert de zorgketen zich op het neerzetten van een harmonicamodel (flexibel open afschalen). Landelijk vindt voorbereiding plaats op het testen van iedereen met klachten. De
GGD volgt deze landelijke ontwikkelingen en bereidt zich hierop voor. Tot nu toe komen alleen de
groepen in aanmerking zoals genoemd op de site van het RIVM. Testen heeft alleen zin als men
ook klachten heeft.
Positief geteste personen
In heel Nederland zijn tot 13 mei 43.211 mensen positief getest op COVID-19. In de regio
Gelderland-Midden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.325. Een stijging van 44 bevestigde
besmettingen ten opzichte van vorige week.
Overleden personen
Inmiddels heeft de pandemie aan 5.562 positief geteste mensen in Nederland het leven gekost
(32,3 per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden zijn de afgelopen week twee personen
overleden bij wie het virus was vastgesteld. Dit brengt het totaal aantal overledenen in onze regio
op 139 (20,1 per 100.000 inwoners).
Ziekenhuisopnames
Het RIVM gebruikt in deze fase van de pandemie sinds 31 maart de ziekenhuisopnames als
belangrijkste indicator om het verloop van de verspreiding te laten zien. In Nederland zijn tot nu
toe 11.430 personen met een bevestigde COVID-19 besmetting opgenomen (geweest) in het
ziekenhuis (66,5 per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden zijn dit 394 personen (57,1 per
100.000 inwoners). Van 46 van de overledenen in onze regio weten we dat ze verbleven in een
VVT- of gehandicaptenzorginstelling.2

2

VVT: Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties.
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COVID-19 cohortverpleging
Zoals bekend, is er extra capaciteit bij de VVT beschikbaar gemaakt voor mensen die niet (meer) in
het ziekenhuis hoeven te verblijven maar ook niet in de thuissituatie kunnen worden verpleegd. In
de regio Gelderland-Midden waren dit 80 bedden. Met het afnemen van de ziekenhuisopnames
neemt op dit moment ook de instroom in deze extra capaciteit af. Uiteraard hebben we de situatie
gemonitord en dat levert het volgende beeld op:
▪
▪
▪

Tussen 30 maart en 11 mei hebben in totaal 53 patiënten gebruik gemaakt van deze bedden.
De piek was tussen 15 en 19 april, met een bezetting van 27 bedden.
Op 11 mei waren nog vijf bedden bezet. In onderstaande figuur staat het verloop weergegeven:

Het opschalingsmodel dat nu in Gelderland-Midden zal worden gehanteerd gaat uit van 35 plekken
die per direct beschikbaar zijn. De capaciteit is binnen 24 uur op te schalen naar 45 plekken en
binnen twee à drie dagen naar 80 plekken.
Teststraat
Inmiddels zijn twee testraten operationeel, in Arnhem en Ede. In de figuur hieronder staat
weergegeven hoeveel mensen we tot nu toe per week hebben getest en hoe de verdeling tussen de
positieve en negatieve uitslagen is. In totaal zijn 1708 testen uitgevoerd. Bij 13,9% van de mensen
werd een COVID-19 besmetting vastgesteld. We monitoren uiteraard de positieve uitslagen bij de
verschillende doelgroepen en zullen hier de komende weken over rapporteren.

Teststraat, aantal en uitslag
800
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400
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2.2

Overige informatie geneeskundige zorg
Proef beperkte bezoekregeling bij verpleeghuis Walraven in Bennekom
Het Verpleeghuis Walraven in Bennekom is één van de 25 verpleeghuizen in Nederland die
meedoet aan de proef met een beperkte bezoekregeling. Als de bezoekregeling in de praktijk goed
werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan
plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten.
Lancering website ggdsamengezond.nl
Op 7 mei is de nieuwe website www.ggdsamengezond.nl gelanceerd door de GGD GelderlandMidden, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Gelderland-Zuid. Op deze website staat
betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid. Zo staat er nu informatie op over COVID19. De GGD-en gaan de site uitbreiden met actuele thema’s voor diverse doelgroepen. Op de
website staat de nieuwste informatie en veel gestelde vragen over bijvoorbeeld testen en
hygiënerichtlijnen. Bezoekers kunnen doorklikken naar onder andere relevante protocollen, filmpjes
en lesmateriaal.
Op ggdsamengezond.nl vinden leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, gastouderopvang
en sportverenigingen snel de informatie die zij nodig hebben om op 11 mei de deuren te openen.
Maar ook ouders en kinderen vinden er de antwoorden op vragen die zij hebben. De website wordt
continu uitgebreid met informatie voor bijvoorbeeld verpleeghuizen, contactberoepen en horeca. En
als de vraag er niet tussen staat kunnen inwoners uit het gebied van de betreffende GGD-en het
contactformulier invullen. Zo krijgen ze snel een betrouwbaar antwoord op de vraag die zij hebben.
De GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Gelderland-Zuid volgen de
ontwikkelingen in de maatschappij op de voet. De informatie op de website wordt hier continu op
aangepast. Zo wordt het een toekomstgerichte website voor iedereen die zoekt naar betrouwbare
informatie.

2.3

Overige informatie
Noodverordening
Vanaf maandag 11 mei zijn de nieuwe maatregelen van kracht. Vandaag is de noodverordening
voor Gelderland Midden vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Ahmed Marcouch. U
treft de noodverordening als bijlage bij deze raadsinformatiebrief.
Sportvereniging en buiten sporten
Op een aantal plaatsen wordt de sportactiviteit naar buiten verplaatst indien deze normaliter
binnen plaatsvindt (voorbeeld fitnesscentrum/ sportscholen). Aangezien buitensporten is
toegestaan, is de vraag of het sporten onder een overkapping of in een tent ook tot de
mogelijkheden behoort. Wat betreft noodverordening is het niet verboden, zolang er nog wel
sprake is van buiten sporten. Een volledig gesloten overkapping of tent wordt niet als buiten
gezien. Dit betekent concreet dat minimaal drie kanten van de overkapping of tent open moeten
zijn. Dit laat onverlet dat gemeenten daarnaast naar de reguliere regels (wetgeving tijdelijk
bouwwerken, APV etc.) moeten kijken.
Sfeerbeeld naleving RIVM-richtlijnen en noodverordening VGGM (t/m 15 mei 2020)
Het is rustig in de regio. Over het algemeen worden richtlijnen nageleefd en was de situatie
beheersbaar.
Raadsinformatiebrief vanaf heden iedere twee weken
Over twee weken ontvangt u de volgende raadsinformatiebrief vanuit de veiligheidsregio. Dat zal
vanaf heden niet meer elke week, maar elke twee weken gebeuren.
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3.

Landelijke ontwikkelingen
Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector alvast mogelijk
Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de
horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich
vanaf afgelopen donderdag alvast melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie.
Met het oog op de snelheid kunnen ondernemers zich vooruitlopend op de goedkeuring alvast
aanmelden bij de RVO. Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met acute
vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen.
€750 miljoen extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt €750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor
ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van €10.000 tot €50.000). De
regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van
de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95 procent garant (€713 miljoen). De
leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4 procent.
Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting
kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.
De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de
economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als
eerder is gebeurd met andere noodmaatregelen – goedgekeurd worden door de Europese
Commissie.
Oversterfte neemt af (RIVM, 8 mei 2020)
De totale sterfte in Nederland was in de week van 23 tot en met 29 april 2020 nog sterk verhoogd.
De sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Nederland sinds half maart neemt de laatste
weken af. In totaal zijn er in deze week 3.580 sterfgevallen gemeld, normaal gesproken
verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.609 en 2.913 sterfgevallen. Dat zijn tussen
667 en 971 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer anderhalf keer hoger
dan de gemelde sterfte aan laboratorium bevestigde COVID-19 patiënten in diezelfde week (533).
De sterfte was in alle provincies verhoogd, met uitzondering van de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe. Lees verder op: www.rivm.nl/nieuws/oversterfte-neemt-af.
Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei
Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden
betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle
verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%. Dit staat in een brief
die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Aanleiding van de maatregel is dat het per 1 juni verplicht wordt een niet-medisch mondkapje te
dragen in het openbaar vervoer. Als de bussen, treinen en trams weer voller raken, zal het
namelijk niet altijd haalbaar zijn om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

4.

Internationale ontwikkelingen
Portaal ‘corona-update’ Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal heeft een tweetalig portaal geopend over de ‘coronaregels’ in Nederland en
Nordrhein-Westfalen. Iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de situatie in het buurland,
bijvoorbeeld in verband met een bezoekje over de grens, kan hier de nodige informatie vinden.
“Met het portaal hoopt de Euregio de gevoelde nieuwe barrière tussen de beide buurlanden weg te
nemen” aldus de Euregio-voorzitter Ulrich Francken. Link naar het portaal:
www.euregio.org/corona-update/.
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5.

Informatie en communicatie
Vanuit de regionale crisisorganisatie krijg ik als burgemeester regelmatig updates over de actuele
ontwikkelingen en maatregelen die noodzakelijk zijn. Algemene publiekscommunicatie verloopt via
de eigen gemeenten ondersteund door het Gemeentelijk Knooppunt Corona. Voor vragen kunt u
via de reguliere werkwijze bij uw griffier terecht.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER VAN RENKUM

A.M.J. (Agnes) Schaap

Informatiebronnen
Via onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie:
https://vng.nl/nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
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