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1. Inleiding 
 

Voor u ligt voorlopig de laatste raadsinformatiebrief met een update over de COVID-19 situatie van 

voor de zomer. In hoeverre de situatie na de zomer vraagt om het continueren van de 

raadsinformatiebrieven, wordt na de zomer bezien. 

 

2. Lokale bijzonderheden 
 

2.1 Evenementen in de gemeente 
 

Sneller dan verwacht zijn sinds 1 juli evenementen 

weer toegestaan, onder de voorwaarden die in de 

noodverordening hieraan zijn gesteld. De aanvragen 

en meldingen voor evenementen worden beoordeeld 

op basis van de huidige noodverordening, aangevuld 

met het landelijk toetsingskader voor anderhalve 

meter-evenementen wat o.a. door de GHOR is 

opgesteld. Dit kader wordt vermoedelijk deze week 

met gemeenten gedeeld. Organisatoren worden actief 

geïnformeerd over de aanvullende maatregelen die 

genomen moeten worden om het evenement 

coronaproof te laten verlopen. 

 

2.2 Stand van zaken Tozo-regeling 
 

De eerste Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers – Tozo 1 – is afgelopen en 

opgevolgd door Tozo 2. 
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Hieronder het totaaloverzicht van het aantal Tozo 1 aanvragen. 

 

Aanvragen Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen ontvangen 487 

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud goedgekeurd 464 

Totaal aantal aanvragen buiten behandeling 23 

Totaal aantal verstrekte bedrijfskapitalen 35 

 

In de onderstaande tabel is de stand van zaken van de aanvragen voor Tozo 2 weergegeven. 

 

Aanvragen Aantal 
  

Aanvragen nog te verdelen 5 

Aanvragen te checken op volledigheid en voorwaarden   0 

Aanvragen te zetten in de Suite 0 

Hersteltermijnen in de wacht  0 

Aanvragen buiten behandeling/ afwijzing 3 

Aanvragen ingetrokken  0 

Totaal aantal digitale aanvragen in behandeling 0 

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud afgehandeld 92 

Waarvan verlengingsvragen van Tozo 1 83 

Nieuwe aanvragen levensonderhoud 5 

Totaal aantal digitale aanvragen bedrijfskapitaal 1 

Totaal aantal verstrekte bedrijfskapitalen 1 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

3.1 Geneeskundige zorg 

Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, 

GHOR & Epidemiologie) 
 

Positief geteste personen 

In Nederland zijn tot 1 juli 50.273 mensen positief getest op COVID-19. In de regio Gelderland-

Midden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.642. Dit betekent een stijging van 17 bevestigde 

besmettingen ten opzichte van vorige week. 

 

Ziekenhuisopnames 

In Nederland zijn tot nu toe 11.877 personen met een bevestigde Covid-19 besmetting opgenomen 

(geweest) in het ziekenhuis. In Gelderland-Midden waren geen nieuwe ziekenhuisopnames in de 

afgelopen week (en blijft het aantal op 401). 

 

Overleden personen 

Inmiddels heeft de epidemie aan 6.113 positief geteste mensen in Nederland het leven gekost. In 

Gelderland-Midden is in de afgelopen week niemand overleden bij wie het virus was vastgesteld. 

Het totaal aantal overledenen in onze regio blijft daarmee staan op 150. 

 

Teststraten (tot en met week 26) 

Onderstaand figuur laat het aantal testen in de teststraten per week zien en het deel van de testen 

dat positief was. In week 26 (22 tot en met 28 juni) zijn er 2.873 testen in onze teststraat 

uitgevoerd. Van deze testen waren er negen positief (0,3%). 
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Testen bij kinderen 

Er is wederom een stijging in het aantal kinderen van vier tot en met twaalf jaar dat getest is in de 

teststraat. Van de 533 geteste kinderen was er geen enkele positief. 

 

Scholen en kinderopvang 

COVID-19 behoort per 28 januari 2020 tot de groep A-meldingsplichtige ziekten. Als er op een 

school drie of meer kinderen met klachten en symptomen passend bij COVID-19 zijn, moet de 

school dit melden bij de GGD. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. De 

GGD doet dan onderzoek of er werkelijk sprake is van COVID-19. Deze week hebben acht scholen 

en één kinderopvanglocatie zich gemeld in het kader van de meldingsplicht. Er kwamen geen 

locaties bij met bevestigde gevallen van COVID-19. 

 

Nalevingsmonitor en handhaving 

Over de periode 25 juni tot heden zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

3.2 Evenementen 
 

Met inachtneming van de versoepelingen van 1 juli is het weer mogelijk dat er evenementen 

georganiseerd worden. De afgelopen weken is er op landelijk niveau een project gestart met als 

doel een toetsingskader op te stellen voor evenementen in corona tijd. Uitgangspunt is het 

reguliere evenementenproces, waarbij de burgemeester bevoegd gezag is tot het afgeven van de 

evenementenvergunning en de APV-termijnen geldend zijn. Aanvullend op dat reguliere proces 

komt er nu een extra stap: de COVID-19 toets. Op basis van eenduidige risicofactoren moet er een 

risicogerichte beoordeling van en advisering op vergunningaanvragen plaatsvinden. 

 

Voor deze extra stap wordt een gezamenlijke werkwijze met bijbehorende producten ontwikkeld en 

per 7 juli a.s. aangeboden aan onze gemeenten. De komende maanden zullen de werkwijze en 

producten op basis van opgedane ervaringen verder doorontwikkeld worden. 

 

3.3 Lancering monitor bezoekersdrukte Gelderland 
 

Op 30 juni is de monitor bezoekersdrukte gelanceerd. Deze monitor is opgezet door het bureau 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. De monitor geeft inzicht in waar het druk of rustig is in o.a. 

onze veiligheidsregio. Het biedt toeristen een hulpmiddel om te bepalen waar zij rustig kunnen 

recreëren. 
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De opdrachtgever voor deze monitor is de Provincie Gelderland. De Gelderse veiligheidsregio’s 

hebben meegewerkt aan deze monitor. U vindt de monitor op toerismevan.nl/nieuws/monitor-

bezoekersdrukte/. 

 

 
 

4. Landelijke ontwikkelingen 
 

Dashboard Coronavirus 

Het Dashboard Coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het COVID-19-virus in 

Nederland. Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het virus zich in Nederland verspreidt. 

Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD-en en de ziekenhuizen. Op het dashboard 

is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal 

besmettingen oploopt. Het dashboard is te raadplegen via coronadashboard.rijksoverheid.nl. 

 

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  


