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Aan de gemeenteraad

Datum

Onderwerp

15 juni 2020

Raadsinformatie Covid-19 d.d. 15 juni 2020

Geachte raads- en commissieleden,

1.

Inleiding
We gaan richting de zomer. Dat betekent veel dagen met mooi weer die elkaar opvolgen. De
scholen zijn weer open, we kunnen meer sporten, een hapje en drankje in de horeca zijn weer
mogelijk. We zien meer mensen in de openbare ruimte, lachende gezichten en meer leven. We
voelen in de samenleving weer een stuk openheid en vrijheid.
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2.

COVID-19 gaat echter niet op vakantie! We blijven
kwetsbaar als samenleving. Mijn oproep is om de
aandacht niet te laten verslappen en bewust te
blijven van de gevaren. Dit doen we door de
maatregelen in acht te blijven nemen ter voorkoming
van verspreiding van het virus. Dat betekent o.a.
handen wassen, anderhalve meter afstand houden en
het gezond verstand blijven gebruiken.

Lokale bijzonderheden

2.1 Doelgroepenvervoer
Met het versoepelen van de COVID-19-maatregelen komt het doelgroepenvervoer ook weer op
gang. Daarover wordt intensief gecommuniceerd met scholen, ouders en instellingen.
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Bijlage

Gemeente Renkum
Voor alle vervoerssoorten zijn de RIVM-protocollen inmiddels gepubliceerd. Samenvattend betekent
het dat kinderen in de basisschoolleeftijd geen mondkapjes hoeven te dragen en ook geen
anderhalve meter afstand hoeven te houden tijdens het vervoer. Ook zijn er geen beperkingen in
de routesamenstelling. Voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt ook ontheffing
van de anderhalve meter afstand, maar is een mondkapje weer wel verplicht. Als er aan die
voorwaarde wordt voldaan zijn er geen beperkingen in routesamenstelling. Het leerlingenvervoer is
met ingang van 8 juni in zijn geheel weer opgestart.
Voor cliënten van de dagbesteding mogen er maximaal twee personen in een personenauto en
maximaal vier personen in een taxibusje. Volgens protocol is het mondkapje op vrijwillige basis,
maar Avan verplicht wel tot het dragen van een mondkapje voor de bescherming van de chauffeur.
Avan wil daarmee voorkomen dat chauffeurs anders afhaken. Voor dagbestedingen is besloten om
niet eerder te starten dan 15 juni, omdat protocollen pas later bekend waren en de logistieke
organisatie veel tijd vergt.
Voor cliënten die gebruik maken van het vraagafhankelijk vervoer is in alle gevallen het dragen van
een mondkapje verplicht. Daarnaast geldt dat er maximaal twee personen in een personenauto
mogen worden vervoerd en maximaal vier in een taxibusje. Het vraagafhankelijk vervoer is sinds 8
juni weer operationeel.
De verwachting is dat het leerlingenvervoer/ jeugdzorg qua omvang ingaande 8 juni weer op het
oude niveau zit. Dagbesteding wordt wat terughoudender opgepakt. Vraagafhankelijk vervoer zit
op dit moment op ca. 40 procent ten opzichte van het niveau van voor 15 maart.

2.2 Denk- en doetank
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente moeten samen invulling geven
aan de anderhalve meter afstand-maatregelen. Bovendien hebben de noodzakelijke beperkingen
hun weerslag op de economie en andere maatschappelijke vraagstukken. De komende tijd
bevinden we ons in een complexe fase. De gemeente heeft zich tot doel gesteld door goed in
verbinding te zijn met de samenleving snel en gericht te kunnen anticiperen op nieuwe
vraagstukken. Om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben we een denk- en
doetank samengesteld, waaraan medewerkers uit verschillende beleidsterreinen deelnemen.
Het doel van deze denk- en doetank is signaleren, inspireren en verbinden:
▪
▪
▪

Signaleren van knelpunten: bijvoorbeeld veroorzaakt door de optelsom van de versoepeling of
uitdagingen voor minderheidsgroepen.
Inspireren: bijvoorbeeld door het delen van creatieve oplossingen uit andere sectoren.
Verbinden: bijvoorbeeld door daar waar knelpunten zijn, contact leggen met medewerkers van
de gemeente of met een andere sector waar creatieve oplossingen bedacht zijn.

Op de agenda van de denk- en doetank staat onder andere de motie voor het inclusiebeleid. De
werkgroep kijkt daarnaast ook vooruit, naar de uitdagingen die op de (middel)lange termijn spelen.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de drukte die wordt veroorzaakt door toerisme. Het
uitgangspunt is dat werkzaamheden zo veel mogelijk in de lijn worden belegd en dat we als
gemeente geen rollen of taken van andere organisaties of instellingen naar ons toetrekken.

Onderwerp

Raadsinformatie Covid-19 d.d. 15 juni 2020
Datum

15 juni 2020

Ons kenmerk

Pagina

2 van 7

Gemeente Renkum
2.3 Noodmaatregelen dorpshuizen
Op 12 juni heeft het Rijk de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 heeft toegevoegd aan de TOGSregeling. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of
nevenactiviteit). Dat betekent dat wanneer er in de periode 16 maart tot 16 juni sprake is van
omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal €4.000, een dorpshuis een aanvraag
kan indienen voor het gebruikmaken van deze regeling. Of een dorpshuis daadwerkelijk in
aanmerking komt, hangt af van voorwaarden. De TOGS-regeling sluit op 26 juni, zie ook de
website van LSA.

2.4 Stand van zaken Tozo-regeling
In de onderstaande tabellen is de stand van zaken wat betreft de aanvragen voor een Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) weergegeven.
Tozo 1
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 10 juni 2020
Totaal aantal digitale aanvragen bedrijfskapitaal in behandeling
Totaal aantal verwerkte/ verstrekte aanvragen bedrijfskapitaal
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal op 10 juni

0
5
1
0
0
0
0
6
411
484
6
31
37

Tozo 2
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 10 juni 2020
Totaal aantal digitale aanvragen bedrijfskapitaal in behandeling
Totaal aantal verwerkte/ verstrekte aanvragen bedrijfskapitaal
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal op 10 juni

34
31
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
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3.

Regionale ontwikkelingen

3.1 Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding,
GHOR & Epidemiologie)
Positief geteste personen
In heel Nederland zijn tot 10 juni 48.087 mensen positief getest op COVID-19. In de regio
Gelderland-Midden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.574. Een stijging van 60 bevestigde
besmettingen ten opzichte van vorige week. Het overgrote deel van de nieuwe meldingen kwam uit
de gemeente Arnhem (38 meldingen). Dit houdt verband met een aantal grotere uitbraken in deze
gemeente.
Ziekenhuisopnames
In Nederland zijn tot nu toe 11.805 personen met een bevestigde COVID-19 besmetting
opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (68,6 per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden is dit
aantal toegenomen met drie personen ten opzichte van vorige week: 401 personen (58,1 per
100.000 inwoners).
Overleden personen
Inmiddels heeft de epidemie aan 6.042 positief geteste mensen in Nederland het leven gekost
(35,1 per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden is de afgelopen week één persoon overleden
bij wie het virus was vastgesteld. Dit brengt het totaal aantal overledenen in onze regio op 148
(21,4 per 100.000 inwoners).
Teststraten (tot en met week 23)
Onderstaand figuur laat het aantal testen in de teststraten per week zien en het deel van de testen
dat positief was. In week 23 nam het aantal testen flink toe, omdat vanaf 1 juni iedereen die
klachten heeft zich kan laten testen. Het aantal positieve testuitslagen nam niet evenredig toe, in
week 22 werden 677 mensen getest en waren er 60 positief (8,9 procent), in week 23 werden
2.469 getest, waarvan 48 positief (1,9 procent). Het is van belang om op te merken dat niet
iedereen die in teststraat wordt getest ook afkomstig is uit Gelderland-Midden. Een kleine 20
procent is woonachtig in een andere regio. Anderzijds wordt een deel van onze inwoners elders
getest. Als iemand positief test, wordt de melding geregistreerd in de regio waar deze persoon
woonachtig is.

Onderwerp

Raadsinformatie Covid-19 d.d. 15 juni 2020
Datum

15 juni 2020

Ons kenmerk

Pagina

4 van 7

Gemeente Renkum
Testen bij kinderen
In de laatste week zien we dat het aantal kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar dat getest
wordt oploopt. In week 22 slechts 6 kinderen, in week 23 waren dit er 104. Dit heeft uiteraard te
maken met het feit dat de scholen en kinderdagverblijven weer opgestart zijn en het testbeleid
verruimd is. In deze laatste week werden 27 kinderen jonger dan vier jaar getest. Er is op dit
moment veel te doen over testen bij kinderen. Zo worden regelmatig kinderen die wat
verkoudheidsklachten hebben geweigerd op school of kinderdagverblijf. En tegelijkertijd zijn de
GGD’en wat terughoudend met het testen van kinderen.
We ontmoedigen het laagdrempelig testen van kinderen onder de 12 jaar, omdat het testen toch
wel erg vervelend voor ze is en er zelden echt sprake is van corona. We testen liever een
volwassen gezinslid met klachten om op die manier corona uit te sluiten. Conform de landelijke
richtlijn van het RIVM testen we jonge kinderen zo mogelijk alleen bij klachten die langer dan een
week duren, om te voorkomen dat ze lang thuis zitten, of in het kader van een uitbraak op een
school. Dit heeft niet te maken met het beperkt in willen zetten van de testcapaciteit, die is er
namelijk voldoende.

3.2 Noodverordening d.d. 15-06-2020
Op 12 juni is een nieuwe noodverordening door de voorzitter van de VGGM ondertekend. De
noodverordeningen van de VGGM worden gepubliceerd op vggm.nl. De nieuwe noodverordening
treedt op 15 juni 2020 in werking. Deze ontvangt u als bijlage bij deze raadsinformatiebrief.

3.3 Eerste resultaten panelonderzoek Corona bekend
De eerste resultaten zijn bekend van het grootschalige onderzoek naar hoe mensen denken over
de afgekondigde corona-maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de
impact op mensen is. Het RIVM en de GGD-en hebben daarvoor 90.000 Nederlanders ondervraagd.
Ook GGD Gelderland-Midden werkte mee aan het onderzoek. De resultaten binnen onze regio
wijken op de meeste punten niet noemenswaardig af van de landelijke cijfers (zie rivm.nl). De
resultaten voor Gelderland-Midden zijn in een infographic verwerkt.

4.

Landelijke ontwikkelingen
Reizen naar het buitenland
Vanaf 15 juni is het weer mogelijk op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU/
Schengenzone. Het reisadvies voor landen in die gebieden wordt aangepast van oranje
(vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Het reisadvies blijft
oranje als een land het COVID-19-virus nog niet voldoende onder controle heeft, nog geen
Nederlandse toeristen verwelkomt of quarantaine oplegt bij aankomst. Zie voor meer informatie
nederlandwereldwijd.nl.
Reflectie coronacrisis en uitdagingen voor lokaal bestuur
Op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Marco Zannoni van het COT op
de uitdagingen waar het lokaal bestuur in de komende tijd voor staat gereflecteerd. Dit document
is te lezen op vng.nl.
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19: reactie VNG en NGB
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wil het kabinet voor de langere termijn
komen tot maatregelen om COVID-19 te bestrijden. De VNG en het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters (NGB) signaleren dat gemeenten te weinig sturingsmogelijkheden krijgen,
bovendien ontbreekt de democratische legitimatie op lokaal niveau. De VNG en NGB hebben op
verzoek van de ministers van BZK, JenV en VWS gereageerd op het wetsvoorstel.
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Corona-dasboard openbaar, specificatie per regio
Het landelijk corona-dashboard gepubliceerd op coronadashboard.rijksoverheid.nl. Het gaat nog
om een proefversie. Dit dashboard brengt verschillende gegevens over het coronavirus samen,
zoals het aantal IC-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke
mensen. Iedereen in Nederland kan straks in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond
de verspreiding van het COVID-19-virus.
Uitwerking afspraken over meerkosten in Wmo en jeugd
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan
variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De VNG heeft met het Rijk
afspraken gemaakt over de vergoeding hiervan. Gemeenten ontvangen in eerste instantie de
vergoeding via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het Gemeentefonds en dus via de
bestaande verdeelsleutels. Omdat dit geen rekening houdt met mogelijke regionale verschillen,
wordt nog onderzocht of dit ook bij de definitieve compensatie de juiste methode is. Meer
informatie is te vinden op vng.nl.
Druk op GGD en compensatie
De staatssecretaris en minister De Jonge gaan binnenkort met de VNG in gesprek over de druk die
op de GGD-organisaties is ontstaan door de inzet op de corona-pandemie. Het is van belang dat de
balans in de organisatie tussen de reguliere taken en de extra taken weer in balans wordt
gebracht. De GGD-besturen willen hier hun bestuurlijke verantwoordelijkheid in nemen.

De staatssecretaris heeft met de VNG afgesproken dat het Rijk de kosten voor inzet op de coronapandemie (bovenop de reguliere GGD-kosten) zal compenseren. Eind van de maand worden
bestuurlijke afspraken over de hoogte van de compensatie gemaakt. Voor de jaren 2021, 2022 en
2023 stelt de staatssecretaris €28 miljoen aan gemeenten beschikbaar voor het uitvoering van
lokale preventieakkoorden/ -afspraken. Gemeenten kunnen vanaf het najaar van 2020 een
aanvraag indienen. Voorop staat het stimuleren van de beweging van gemeenten en lokale
partners naar een gezamenlijke inzet op een gezonde samenleving.
Noodmaatregelen bereiken 2,5 miljoen werkenden
De loonkostenregeling NOW heeft de afgelopen drie maanden ruim 2,1 miljoen werkenden bereikt.
Op de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo) werd ca. 374.000 keer een beroep gedaan.
Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat het economisch noodpakket wordt verlengd met vier
maanden. De NOW kan nog niet worden aangevraagd voor de nieuwe periode, hier komt snel
informatie over. Beide regelingen kennen een aantal veranderingen in de voorwaarden.
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden,
kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).
Beschikkingen vierde voorschot Tozo aan gemeenten verzonden
Op 12 juni zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een vierde voorschot voor de
uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo). Het vierde voorschot bedraagt in totaal €500 miljoen. De totale bevoorschotting voor de
Tozo komt hiermee op €2,5 miljard. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting noodzakelijk is.
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Financiële regeling voor OV-bedrijven
De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Reizigersaantallen zijn fors gedaald en
OV-bedrijven maken juist extra kosten omdat het materieel, stations en haltes moesten worden
aangepast. Het openbaar vervoer is een vitale sector. Het kabinet maakt daarom tot eind 2020 ca.
€1,5 miljard vrij om te zorgen dat het OV kan blijven rijden en mensen veilig kunnen reizen.
Studenten helpen scholieren achterstanden inlopen
Het kabinet stelde onlangs €244 miljoen beschikbaar voor scholen in het basis-, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs voor het inlopen van achterstanden als gevolg van het coronavirus.
Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hebben afgesproken met de Vereniging
van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH), dat studenten van
lerarenopleidingen en pedagogische studies basisschoolleerlingen en middelbare scholieren kunnen
bijstaan bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis.
Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
Het kabinet heeft het Aanjaagteam (onder leiding van Emile Roemer) op 4 mei ingesteld en
gevraagd om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te
verbeteren. Doel is om zowel het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte
termijn te laten afnemen en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere
termijn ook te versterken. Minister Koolmees heeft de aanbevelingen aan de Tweede Kamer
verzonden. Het kabinet wil op zeer korte termijn haar reactie op de aanbevelingen naar de Tweede
Kamer sturen.

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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