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Verzenddatum:

Geachte leden van de raad,

Het is een bijzondere en onzekere tijd die veel van onze samenleving vraagt; er zijn zorgen om de
gezondheid, die van jezelf of van een ander, we worden beperkt in hoe we gewend zijn te leven en niet
iedereen kan doorgaan met werken waardoor inkomsten onzeker zijn. Juist nu kunnen wij, als eerste
overheid, er op lokaal niveau zijn voor de samenleving. Het is ook prachtig om te zien dat er zoveel
mooie lokale initiatieven ontstaan waaruit veel saamhorigheid blijkt.
In de brief van de Veiligheidsregio Drenthe d.d. 18 maart 2020 heeft u kunnen lezen dat wij ons
momenteel bevinden in een GRIP-4 situatie. Dat betekent dat aanpak rondom het coronavirus is
opgeschaald naar het niveau van de Veiligheidsregio in plaats van gemeentelijk. In deze situatie heeft de
voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe de leiding en wordt de aanpak regionaal afgestemd in het
Regionaal Beleidsteam. In dit team zitten de burgemeesters van de twaalf Drentse gemeenten, de
Gebiedsofficier van Justitie en een vertegenwoordiger van de Politie Noord-Nederland. Het RBT wordt
ondersteund door vakspecialisten van GGD, brandweer, politie, gemeenten en de Veiligheidsregio
Drenthe. De voorzitter van de Veiligheidsregio zal u elke twee weken informeren met een brief over
actuele onderwerpen. Daarnaast zal er na afloop van de GRIP-4 situatie een schriftelijk verslag komen
van de gebeurtenissen en de genomen besluiten.
In deze brief beschrijven we wat de landelijke en regionale maatregelen betekenen voor Coevorden.
Hiermee krijgt u een beeld van de doorwerking op lokaal niveau. De informatie in deze brief kan op
bepaalde punten worden ingehaald door de tijd.

Nomlveron:lening
Op vrijdag 26 maart is de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 26 maart 2020
vastgesteld. De eerdere noodverordening is op basis van de landelijke regelgeving aangescherpt en
aangevuld. In deze noodverordening zijn maatregelen opgenomen om de verspreiding van het virus te
beperken. In de verordening is onder andere opgenomen dat evenementen tot 1 juni 2020 verboden zijn,
dat het verplicht is om 1,5 meter afstand te houden, het verboden is om inrichtingen open te houden
waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend en een verbod op het
betreden van bepaalde locaties.
Uitgangspunt bij de noodverordening is dat inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een
eigen verantwoordelijkheid hebben om de regels na te leven. We merken ook dat dit gebeurt, mensen
houden zo veel mogelijk afstand tot elkaar. Sportvelden zijn dicht, de verenigingen hebben zelf actie
ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen mensen gebruik maken van de sportvelden, onder andere
door vermelding op de website en met informatieborden. Supermarkten reguleren bezoekersaantallen. En
ook verzorgingstehuizen zijn dicht voor bezoekers. Op risicoplekken en wanneer nodig is het van belang
dat wij kunnen handhaven. Deze handhaving is een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio
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Drenthe. Prioriteiten voor handhaving worden bepaald op basis van risico's zodat handhavingscapaciteit
wordt ingezet op de plaatsen waar dat nodig is.
WMO en ''''''''011"'"'''"
Het Rijk doet, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders
van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel
zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. De kern van de gemaakte
afspraken is:
"
Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed Het Rijk zal gemeenten
compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra
maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader
uitgewerkt.
..
Andere vormen van hulp: Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een
andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt
om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het
tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de
komende tijd nader uitgewerkt.
Ol
Tijdelijke omzetdaling: Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door
verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van
de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting
aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueelovereengekomen was dan wel een
zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel daarvan is acute liquiditeitsproblemen te
voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze
zorgaanbieders te neutraliseren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de
professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere
plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.
"
Effecten na afloop van coronacrisis. Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de
compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat het per
saldo om de extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden
aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.
Coevorden is bereid conform de brief van VWS/VNG een vergoeding te betalen aan jeugdhulpaanbieders
voor niet geleverde zorg;
Ol
Aanbieders dienen de hiervoor genoemde vergoeding te zien als een
"
voorschot waaraan geen rechten ontleend kunnen worden;
..
Definitieve toekenning van de vergoeding wordt gedaan nadat bekend is gemaakt wat de
vergoeding van het rijk is die gemeenten ter cernpensatie ontvangen;
..
Gemeenten betalen nimmer meer dan ze van het Rijk gecompenseerd krijgen.
In zaken waarbij er zorgen zijn om de veiligheid van kinderen, wordt er per situatie bekeken wat er nodig
is. Hierbij wordt, net als anders, afstemming gezocht met het netwerk van de gezinnen/kinderen en de
betrokken ketenpartners. De huidige veiligheidscases worden actief gevolgd.

Inwoners met een psychische kwetsbaarheid
De GGZ-instellingen werken hard aan digitale vormen van ondersteuning en behandeling. Er zijn bij GGZDrenthe
kamers op een zodanige wijze
ingericht,
met een plastic scherm en extra
beschermingsmateriaal, zodat cliënten toch te zien zijn, als dat nodig is. Alle klinieken en instellingen zijn
gesloten.
Er is een provinciaal kernteam kwetsbare doelgroepen, wij zijn lokaal aangehaakt op dit kernteam.
Daarnaast kijken we samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden naar communicatievormen en tips
om inwoners met een psychische kwetsbaarheid bij te staan, bijvoorbeeld lotgenotencontact via een
digitaal platform.

en kinderopvang
Op dit moment zijn alle scholen en kinderopvanglocaties nog open voor opvang van kinderen van ouders
met vitale beroepen. Mocht het nodig zijn dan kunnen we locaties aanwijzen die open moeten blijven
voor opvang. Naast de noodopvang van kinderen van ouders in vitale beroepen is er ook de verplichting
voor scholen om noodopvang te bieden aan kinderen die te maken hebben met onveilige thuissituaties.
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Om dit te organiseren zijn afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeente. De kosten voor
kinderopvang worden in ieder geval voor de periode van 16 maart tot 6 april 2020 volledig vergoed.

Tijdelijke overbn..llggingsregeling zelfstandig ondernemers
Ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Het Rijk heeft een steunpakket gepresenteerd.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitrollen van verschillende maatregelen. Een belangrijke taak
is het organiseren van tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Mensa voert
voor de BOCE-gemeenten deze regeling uit. Ruim 100 ondernemers hebben zich vanuit Coevorden
gemeld voor deze regeling. Vanaf 30 maart worden de aanvragen die bij Menso zijn binnengekomen in
behandeling genomen. Wij hebben van het Rijk het eerste voorschot ontvangen om de uitvoering van
deze regeling te bekostigen. Mensa heeft een spoedloket geopend om ondernemers die direct hulp nodig
hebben te helpen. Wij registreren de extra kosten die wij maken voor het uitvoeren van deze regeling.

Uitstel betaling gemeentelijke
belastingen
Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om te kijken naar de inning van gemeentelijke belastingen. Het
college heeft op 31 maart 2020 besloten om ondernemers tot september uitstel van betaling te verlening
voor de OZB, de rioolrechten en de BIZ-belasting. Toeristenbelasting is onderwerp van een landelijk
gesprek. Deze ontwikkelingen volgen we op de voet. Als wij nu maatregelen treffen omtrent
toeristenbelasting, terwijl er landelijk een maatregel komt dan kan dit elkaar doorkruisen en zorgen voor
veel verwarring. Ook kan een doorkruising zorgen voor veel administratieve belasting. Daarom kiezen we
er nu voor de toeristenbelasting nog niet uit te stellen.

Dienstverlening
Met alle maatregelen die er zijn proberen we de dienstverlening aan onze balies zoveel mogelijk door te
laten lopen. We sturen op afspraken die prioriteit hebben en we doen er alles aan om de risico's voor
onze inwoners en onze collega's zo klein mogelijk te houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen
doorgevoerd in onze dienstverlening:
..
We laten alleen nog mensen binnen die een afspraak hebben.
..
Voor het afhalen van doeurnenten moet nu ook een afspraak worden gemaakt.
..
Er zijn schermen geplaatst bij de balies, die tussen onze inwoners en onze collega's in staan.
e
De opening op donderdagavond vervalt, in plaats hiervan zijn we op donderdagmiddag langer
open.

Bedrijfsvoering
Onze eigen bedrijfsvoering wordt natuurlijk ook getroffen door de crisissituatie. Dat betekent dat
medewerkers die thuis kunnen werken dat ook doen. Onze ICT-voorzieningen bieden deze mogelijkheid.
Daarnaast hebben we de bedrijfskritische processen goed in beeld en weten hoe we intern vervanging
kunnen regelen, mocht dat nodig zijn. We merken dat de organisatie veerkrachtig is en dat medewerkers
zich zo goed als mogelijk aanpassen aan de nieuwe (tijdelijke) werkelijkheid, zowel in hun gedrag als in
de werkzaamheden die ze uitvoeren.
In het seniorenconvent is afgesproken om u één keer per twee weken te informeren over de belangrijkste
onderwerpen die spelen inzake de Coronacrisis. De volgende keer kunnen dat weer andere onderwerpen
zijn, afhankelijk van wat er speelt.

Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

