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Informatiebrief maatschappelijke effecten Coronacrisis

Geachte leden van de raad

Op 31 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de effecten van de Coronacrisis in onze gemeente. Graag
informeren wij u met deze brief over de actuele stand van zaken. In het Seniorenconvent is afgesproken
dat wij u, zolang dat nodig is, eens per twee weken informeren per brief.
Maatregelen ter ondersteuning van ondernemers
Veelondernemers worden getroffen door de coronacrisis. Naast de maatregelen die de Rijksoverheid
treft, hebben wij als gemeente de mogelijkheid om ondernemers aanvullend te steunen. Op maandag 23
maart is in het Regionaal Beleidsteam afgesproken dat de Drentse gemeenten dit zoveel mogelijk in
gezamenlijkheid doen. Over een set van 10 maatregelen is overeenstemming bereikt en deze
maatregelen zijn gecommuniceerd. Wij, het college van S&W, hebben een positief besluit genomen ten
aanzien van deze maatregelen met uitzondering van maatregel 4 ten aanzien van de
beheersvergoedingen.
De tien
1.
2.
3.
4.

maatregelingen:
Drentse gemeenten betalen hun facturen snel;
Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen;
De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort;
Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor o.a. schoonmaak en horeca in gemeentelijke
gebouwen;
5. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald;
6, Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen;
7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten;
8. Opschorten venstertijden bevoorrading;
9, Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door;
10, Er worden prioriteiten gesteld bij vergunningverlening.

De lokale uitwerking van een aantal maatregelen lichten wij hieronder verder toe.
Gemeentelijke belastingen
In onze vorige brief informeerden wij u al dat de betalingstermijn voor de OZS-aanslag, de rioolheffing en
de SIZ-belasting uitgesteld te hebben tot 30 september, met vier vervaltermijnen. Er is nu ook besloten
om de definitieve aanslag over de toeristenbelasting 2019 pas na de zomer te versturen en deze op te
delen in vier vervaltermijnen, Voor dit jaar, 2020, leggen wij geen voorlopig aanslag op voor
toeristenbelasting, maar we verrekenen deze achteraf in 2021 op basis van het werkelijke aantal
overnachtingen in 2020.
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Accommodaties
Als huurders/gebruikers van gemeentelijke accommodaties verzoeken om uitstel en/of kwijtschelding van
huur- en/of servicekosten dan worden deze verplichtingen tijdelijk opgeschort totdat de huidige
maatregelen tegen het coronavirus zijn opgeheven. De verplichtingen worden niet kwijtgescholden, maar
we zullen op termijn bekijken hoe deze huurders/gebruikers alsnog kunnen voldoen aan hun
verplichtingen en eventueel in welke mate.
Wij hebben, vanaf het moment dat de maatregelen zijn ingegaan, alle sporthallen en gymzalen gesloten.
De (sport)verenigingen die gebruik maken van deze accommodaties hoeven geen huur te betalen voor de
periode dat de maatregelen gelden.
Met de accommodaties die niet in gemeentelijk eigendom zijn hebben wij geen structurele financiële
relatie. De stichtingen die deze accommodaties exploiteren kunnen ook te maken krijgen met huurders
die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Deze stichtingen kunnen zich in eerste instantie wenden
tot het Noodfonds van de Rijksoverheid.
Beheersvergoeding horeca- en schoonmaakdiensten gemeentelijke gebouwen
Voor de Heeren van Coevorden geldt dat wij de facturen van de aanneemsom voor het bedrijfsrestaurant
blijven betalen, ook nu ze gesloten zijn. Aan het schoonmaakbedrijf betalen wij geen beheersvergoeding
maar
betalen
wij
voor
geleverde
schoonmaakdienstverlening.
De medewerkers
van
het
schoonmaakbedrijf werken gewoon door en verwachten dat ook te blijven doen. Onderhoud aan
apparatuur zoals koffiemachines wordt volgens de reguliere planning uitgevoerd, ook nu, en ook deze
facturen blijven wij voldoen.
Ten aanzien van de schoonmaak van de sporthallen onderzoeken wij wat een passende werkwijze
is, onder andere gezien het feit dat deze gebouwen nu buiten gebruik zijn.
Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
Het begrip onvermijdelijke kosten is op diverse manieren uitlegbaar. Voor ons als gemeente strekt dit
risico niet verder dan de verstrekte subsidie. Als wij subsidies hebben bevoorschot, dan wordt na afloop
afgerekend op basis van de verantwoording door de ontvanger. De onvermijdelijke kosten zullen wij wel
vergoeden, ondanks dat de prestatie niet is geleverd door de subsidieontvanger. In de meeste gevallen
zijn we al in contact met aanvragers om tot een oplossing te komen. Dit gaat om enkele gesubsidieerde
activiteiten in het kader van de GIDS-regeling en het aanjaagfonds evenementen. Een aantal aanvragen
die zijn ingediend vanuit het aanjaagfonds evenementen is ingetrokken omdat de activiteit niet door
kon/kan gaan. Indien de activiteit niet kon/kan plaatsvinden door de landelijke maatregelen dan
vergoeden wij de onvermijdelijke kosten. Als de organisatie er voor kiest om het evenement op een later
tijdstip te organiseren dan schuift de subsidie ook op. Wij hebben nauw contact met organisatoren van
deze evenementen om de mogelijkheden met elkaar te verkennen.
Op moment van schrijven is een eerste inventarisatie van subsidies rondom culturele activiteiten in
gereed, onder andere van de geplande viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente. Een aantal
activiteiten die wij subsidiëren, is verplaatst naar een later moment (zoals het bevrijdingsconcert), maar
er zijn ook activiteiten afgelast. Op dit moment lijken de kosten beperkt, maar mogelijk zijn nog niet alle
kosten in beeld.
Aanvragen Stimuleringsfonds
De indieningstermijn voor het aanvragen van dorps- en wijkbudgetten, deel I van het Stimuleringsfonds,
verlengen we tot 1 juli.
Venstertijden bevoorrading
De venstertijden voor de bevoorrading van het centrum van Coevorden zijn voor de komende drie
maanden verruimd. De nieuwe venstertijden zijn van 7:00 uur 's ochtends tot 19:00 uur 's avonds.
Prioriteiten verqutminqverleninq
In een Multi Disciplinair Overleg maken wij de afweging of het te rechtvaardigen is om een aanvraag voor
een vergunning voorrang te verlenen. Als het aannemelijk is dat er sprake is van zwaarwegende factoren
dan wordt de vergunning met spoed in behandeling genomen. Een belangrijke voorwaarde is dat de
aanvraag volgens de gestelde richtlijnen is ingediend.
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Menso heeft een speciaal team ingericht voor het uitvoeren van de Tozo aanvragen. Tot nu toe zijn er
315 aanvragen van Coevordense ondernemers ingediend. Er zijn reeds 98 voorschotten voor
levensonderhoud uitgekeerd. Vanuit het Rijk hebben wij een financiële bijdrage ontvangen voor de
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uitvoering van de Tozo-reqelinq, Daarnaast wordt er een werkproces ingericht voor het aanvragen van
een bedrijfskrediet. Op dit moment zijn hier 50 aanvragen voor ingediend.
Contraeten jeugdzorg
Op vrijdag 3 april is er vanuit het ketenbureau Jeugd een advies gegeven hoe moet worden omgegaan
met de onderstaande scenario's:
"
Scenario 1: 'Zorg wordt regulier geleverd conform toewijzing'
"
Scenario 2.1: 'Zorg wordt in aangepaste vorm geleverd, passend binnen de toewijzing' (bijvoorbeeld
beeldbellen of telefonisch contact in plaats van een huisbezoeken of face-to-face overlegt etc.)
"
Scenario
2.2: 'Zorg
wordt
in aangepaste
vorm
geleverd,
niet
passend binnen
de
toewijzing' (bijvoorbeeld groepsbegeleiding wordt omgezet naar individuele begeleiding)
"
Scenario 3: 'Zorg kan niet worden geleverd vanwege vraaguitval door minder cliënten en/of mirtder
nieuwe toewijzingen'
De komende tijd moet er duidelijkheid komen op de volgende punten:
"
De wijze waarop het Rijk de meerkosten van gemeenten compenseert (waaronder verrekening van
scenario 3);
"
Overleg met branches en accountants over de rechtmatigheid van uitgaven in de verantwoording;
@
De doorwerking van bovenstaande afspraken voor pqb-houders, zodat deze op vergelijkbare wijze
worden behandeld.
Richting de zorgaanbieders houden zoveel mogelijk vast aan de landelijke richtlijn. Om onnodige
administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders en financiële risico's zoveel mogelijk beperken. Wij
proberent daar waar mogelijkt via onze netwerken input te leveren voor landelijke overleggen.
Kwetsbare inwoners
Door de GGD is een kernteam Psychosociale Hulpverlening (PSH) ingericht. Dit kernteam is leidend in de
regionale aanpak van kwetsbare inwoners. Alle initiatieven en vragen rondom kwetsbare groepen vallen
daarmee onder de regie en coördinatie van één team voor heel Drenthe. De vraag vanuit het kernteam
aan gemeenten is "of er doelgroepen zijn die tussen wal en schip vallen op dit moment en waar". In
Coevorden signaleren we dit (nog) niet. Vanuit Coevorden zijn er verschillende lijnen met dit kernteam:
ambtelijk via Emmen en via de programmamanager PVG (Personen met Verward Gedrag). Tevens zit de
directeur van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) in het kernteam namens alle maatschappelijk
werk instellingen.
Bij de Openbare GGZ wordt er per gemeente een analyse gemaakt van de bestaande contacten en
nieuwe meldingent alleen in dringende gevallen vindt er voor 1 juni een huisbezoek plaats. Bij meldingen
in het kader van de Wet verplichte GGZ is het uitgangspunt dat er, na beoordelinq, altijd een huisbezoek
plaatsvindt.
Het Actie Comité Statushouders heeft een hulplijn geopend. De statushouders binnen Coevorden zijn
hierop geattendeerd in verschillende talen.
De inloop van Cosis is geslotent maar met iedereen is contact. Indien nodig legt Cosis fysiek contact.
Doel van de inspanningen is om forse ontregeling te voorkomen.
Maatschappelijk Welzijn Coevorden
MWC heeft de gemeente ingedeeld in een aantal gebiedent waarover de medewerkers verdeeld zijn. Per
gebied wordt wekelijks een zogenaamd weekverslag qernaakt, zodat iedereen op de hoogte is welke
signalen er zijn en welke acties worden ondernomen. De opbouwwerkers zijn voortdurend bezig met het
leggen van contacten met formele en informele netwerkpartners. Tevens is er zicht op de
inwonersinitiatieven die ontstaan en ze 'bemoeien' zich daar alleen mee als dat nodig is.
De telefonische hulpdienst die is inqericht, loopt (nog) niet storm. Er wordt proactief actie ondernomen
richting inwoners die geen netwerk hebben en ondersteuning nodig lijken te hebben. De bestaande
caseload van de maatschappelijk werkers is er 'qewoon', daar is online of telefonisch contact mee. Ook
met inwoners waarmee de hulpverlening net was afqerond, is contact gezocht om te vragen of
ondersteuning nodig is. Medewerkers vinden het soms lastig om het werk 'goed' te doen. Bijvoorbeeld bij
schuldhulpverlening ; het is nu lastiger om informatie te krijgen dan wanneer je zelf aanwezig bent bij de
inwoner en kan meekijken.
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De jongerenwerkers gaan wel de wijken en de dorpen in met in achtneming van de richtlijnen van RIVM.
Het is goed om de jeugd te spreken en niet alleen via de app. Er is goed contact over kinderen/jongeren
met de jeugdconsulenten of via school, zodat er snel geschakeld kan worden als dat nodig is.
Vanuit het steunpunt mantelzorg wordt proactief contact gezocht met mantelzorgers. Daaruit komen
signalen dat mantelzorgers zich zwaarder of overbelast voelen. Het steunpunt houdt wekelijks telefonisch
contact met de groep die daar behoefte aan heeft. Via (sociale) media wordt informatie gedeeld over de
ondersteuning die MWC aan mantelzorgers kan bieden.
Onderwijs en kinderopvang
De laatste week worden steeds meer kinderen naar de opvang gebracht. Dit is in lijn met onze
verwachting. Ouders konden in het begin nog dingen regelen, maar moeten nu terugvallen op de
noodopvang. Vooralsnog blijven de gemaakte afspraken in onze gemeente gelden. Dus opvang voor
kinderen van ouders, werkzaam in vitale beroepen en kinderen in onveilige situaties. Er zijn al afspraken
gemaakt voor kwetsbare kinderen in onveilige situaties. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk,
bijvoorbeeld voor kinderen in een lastige thuissituatie en kinderen met een VVE indicatie of SMI.
Tot op heden zijn er geen aanvragen binnengekomen voor 24 uurs (nood)opvang.
aanvragen binnenkomen dan richten we Kinderwereld in als nachtopvang.

Indien er wel

Ook in het voortgezet onderwijs zijn er afspraken gemaakt over kwetsbare leerlingen. De Nieuwe Veste
en het Esdal College hebben hier beiden een protocol voor ontwikkeld.
Nieuwe wetgeving voorschoolse educatie (VE)
De branchepartijen in de kinderopvang hebben een brief aan de minister gestuurd over uitstel van de
invoeringsdatum 960 uur VE vanwege de coronacrisis. Deze wetgeving zou ingaan op 1 januari 2020 en
was al uitgesteld naar 1 augustus 2020. Wij zijn in de gemeente Coevorden in juli 2018 gestart met dit
proces en hebben de nieuwe wetgeving inmiddels al in pilotvorm ingevoerd. Ongeacht het effect van deze
brief, gaan wij de gemaakte afspraken niet terugdraaien om deze vervolgens over een half jaar weer door
te voeren. Mocht blijken dat deze crisis onverwachte effecten heeft op de werkwijze VE dan kunnen we
daar uiteraard met elkaar over in gesprek gaan.
Campings en groepsaccommodaties
De maatregelen die door de drie noordelijke veiligheidsregio's zijn ingesteld met betrekking tot
openstelling van campings en groepsaccommodaties, zijn waar nodig verduidelijkt. Campingeigenaren
weten nu aardig onder welke voorwaarden ze de komende weken open kunnen zijn. Voor vragen die
vanuit Drentse vrijetijdsondernemers bij 'Ik Ben Drents Ondernemer' terechtkomen staan Marketing
Drenthe, Recreatieschap en leden van de Taskforce Vitale Vakantieparken beschikbaar.
Handhaving
Er hoeft tot op heden weinig gehandhaafd te worden in Coevorden. Er is her en der sprake van
samenscholing door groepjes jeugd. Maar over het algemeen reageert en gedraagt de samenleving zich
conform de oproep van het kabinet. De samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe en de Politie
verloopt voorspoedig.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

