
Memo
Aan: Gemeenteraad 
Cc:
Van: Burgemeester Otwin van Dijk
Datum: 16 april 2020
Kenmerk:
Onderwerp: update: coronavirus

Graag informeer ik u over de stand van zaken en maatregelen die wij hebben 
getroffen rondom het coronavirus. Op 23 maart heeft het kabinet verscherpte 
maatregelen aangekondigd. Een week later, op 31 maart, heeft ze besloten 
deze te verlengen tot en met dinsdag 28 april.  

Noodverordening VNOG 26 maart
Sinds donderdag 26 maart 2020 geldt een noodverordening voor gemeenten in de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) om de maatregelen van het Rijk te 
kunnen handhaven. Op 6 april heeft u een uitgebreide brief van de VNOG ontvangen over 
de acties die de afgelopen weken zijn genomen.  

Gemeentelijk Beleidsteam. 
Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) komt sinds medio maart wekelijks bijeen (of zoveel 
vaker als nodig). Hierin worden verschillende besluiten genomen. Ook neemt het college 
van B&W besluiten over maatregelen in het kader van de coronacrisis. Hieronder een 
overzicht van de maatregelen die zijn genomen.

Aanvullend noodpakket voor ondernemers
Het college vindt het belangrijk om de (lokale) economie op gang te houden en banen te 
beschermen. In aanvulling op de door het Rijk genomen maatregelen heeft het college op 
24 maart besloten eigen maatregelen te treffen. Het college hoopt met deze aanvullende 
maatregelen ondernemers financiële verlichting te bieden. Het aanvullende pakket 
maatregelen van de gemeente bestaat uit 

1. Uitstel van gemeentelijke belastingen
2. Geplande opdrachten in de begroting, waar mogelijk, naar voor te halen, waarmee 

extra opdrachten genereren voor het lokale bedrijfsleven. 
3. Sneller betalen van facturen voor met name het lokale bedrijfsleven.
4. Extra inzet bij het telefoonteam voor ondernemers

TOZO regeling: uitvoering door Laborijn
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische 
maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de 
coronacrisis. Zelfstandige ondernemers uit onze gemeente, die als gevolg van het 
coronavirus in de problemen komen, kunnen bij Laborijn een aanvraag indienen. Het gaat 
om de ‘maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud’ en een ‘lening voor 
bedrijfskapitaal’. Deze twee vormen van ondersteuning vallen onder de TOZO ‘Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Onze complimenten voor Laborijn die 
deze regeling, naar alle tevredenheid, uitvoert voor Oude IJsselstreek.



Steun voor verenigingen 
Het college heeft op 24 maart besloten evenementenorganisaties en verenigingen 
tegemoet te komen. Evenementen die geraakt worden door de coronacrisis kunnen recht 
behouden op de evenementensubsidie. Ook is besloten, naast de maatregelen van het 
Rijk, enkele lokale steunmaatregelen op te voeren om de sector ‘welzijn, cultuur en sport’ 
bij te staan in deze uitzonderlijke tijden. De maatregelen bestaan o.a. uit uitstel huur 
sportvelden en het zo snel als mogelijk uitbetalen van subsidies.

Gebiedsverbod
Naar aanleiding van verschillende signalen en goed overleg tussen jongerenwerk, politie 
en de gemeente is op 2 april besloten drie locaties in Oude IJsselstreek te sluiten. Het 
gaat om:

- Parkeerplaats bij de Paasberg in Terborg;
- Parkeerplaats aan de Munstermanstraat ter hoogte van huisnummer 6 in Silvolde 

en 
- De skatebaan op het DRU Industriepark in Ulft. 

Op basis van de noodverordening van 26 maart heeft de voorzitter van de VNOG dit 
besluit genomen op verzoek van mij. 

Noodopvang voor kinderen
Inwoners met een cruciaal beroep of in een vitale sector kunnen een beroep doen op 
noodopvang voor hun kinderen. Tussen 08.00 en 18.00 uur kunnen ouders gebruik 
maken van de reguliere kinderopvanglocatie of school. Deze zijn 5 werkdagen per week 
beschikbaar. Buiten deze tijden is er 24 uurs opvang. Hiervoor hebben wij 3 
kinderopvanglocaties aangewezen: KDV De Rietpluim in Terborg, IKC De Meeander in 
Varsseveld en Kinderdagverblijf Ulft. Deze noodopvang kan ook ingezet worden, in 
overleg met school, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. 
Alle jeugdigen zijn in beeld bij bestaande partners als de jeugdgezondheidszorg en het 
onderwijs. Op dit moment hebben zij extra aandacht voor jeugdigen die in een kwetsbare 
situatie zitten of daar mogelijk in terecht kunnen komen. De jeugd- en gezinswerkers van 
Buurtzorg Jong hebben contacten met onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, 
huisartsen, jongerenwerk en politie. Bij kwetsbare gezinnen zet Buurtzorg Jong zelf extra 
ondersteuning in, zetten zij in overleg met de school noodopvang in of ze kijken met de 
betrokken jeugdhulpaanbieders hoe er binnen de huidige mogelijkheden toch voldoende 
ondersteund kan worden. Op dit moment zien we de vraag naar jeugdhulp (nog) niet 
toenemen.
Er is  al een versnelde procedure m.b.t. de computerregeling (valt onder Kindpakket). Er zijn enkele 
individuele aanvragen geweest, die dezelfde week zijn afgehandeld.

Zorgaanbieders
De continuïteit van de zorg is de taak van zorgaanbieders en gemeenten. Om dit ook 
gedurende de Coronacrisis te kunnen garanderen, staan wij in deze periode extra nauw in 
contact met de aanbieders die zorg en ondersteuning verlenen aan inwoners. De acht 
Achterhoekse colleges hebben vorige week hierover besluiten genomen. Het Rijk en de 
VNG hebben nadere afspraken bekendgemaakt, waarmee gemeenten zorgaanbieders 
nog verder tegemoet kunnen komen. Op basis van deze afspraken hebben de acht 
colleges een aantal aanvullende besluiten genomen. Namelijk:

 Zorgaanbieders blijven de zorg bieden die noodzakelijk en mogelijk is. Tot 
vooralsnog 1 juni 2020 mogen zorgaanbieders andere passende of enigszins 
beperktere zorg of begeleiding inzetten. Bijvoorbeeld met beeld- en/of telefonisch 
contact. De ingezette zorg wordt gewoon betaald, maar moet wel een logische 
relatie blijven houden met de ondersteuningsbehoefte van de inwoner, zoals die 
ook bij de indicatie is vastgesteld.

 De eigen bijdrage wordt alleen gestopt als de geleverde zorg helemaal stopt. 
 De zorg wordt doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020, als deze zorg niet of minder 

geleverd kan worden als gevolg van de coronacrisis. Wel gebeurt dit onder een 
aantal voorwaarden. Met deze afspraak willen de gemeenten voorkomen dat 
zorgaanbieders in liquiditeits- of andere financiële problemen komen.



Deze afspraken gelden voor aanbieders die zorg en ondersteuning leveren volgens de Wmo en 
Jeugdwet en voor aanbieders die via een pgb worden gefinancierd en die huishoudelijke 
ondersteuning, hulpmiddelen, doelgroepenvervoer (Wmo, School, Werk), beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang leveren.

€ 100.000,- beschikbaar voor maatwerkondersteuning binnen sociaal domein
Het college heeft op 7 april besloten een ‘coronabudget’ in te stellen van € 100.000,- voor 
maatwerk ondersteuning binnen het sociaal domein. De gemeente creëert hiermee 
financiële ruimte om daar waar sprake is van een schrijnende situatie en waarbij een 
besluit niet uitgesteld kan worden, ondersteuning te bieden. In deze tijd kunnen er 
sociale en maatschappelijke crisissituaties ontstaan, waarbij een besluit niet kan worden 
uitgesteld en die niet kunnen worden opgelost door de huidige noodmaatregel van Rijk 
en/of provincie. Omdat wij onze inwoners niet in de kou willen laten staan in tijden van 
crisis hebben wij extra budget vrijgemaakt om daar te ondersteunen waar dat echt nodig 
Het gaat om aanvullende ondersteuning op de maatregelen van het Rijk of provincie. Er 
is bewust voor gekozen nu nog geen specifieke criteria te stellen (anders dan dat het om het 
sociale domein gaat) om echt ruimte voor maatwerk te creëren. 

Tijdelijke vergunning voor drive-in De Timp
Op 8 april is er een verzoek binnen gekomen om op het Huntenpopterrein een Timp 
drive-in te maken. Initiatiefnemer is de heer Winters (uit Etten) van De Timp. Het idee is 
om cafetaria-units die normaal worden gebruikt bij evenementen zo op het terrein te 
situeren dat er een route ontstaat waar met een auto langs kan worden gereden om friet, 
snacks, salades en ijs te bestellen. Besloten is om onder strenge voorwaarden mee te 
werken aan dit verzoek. Het geheel moet voldoen aan de regels van het RIVM en aan de 
voorwaarden van de noodverordening van de VNOG. Er is een tijdelijke vergunning (tot 1 
juni 2020) voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend. De heer Winters 
heeft op ons verzoek contact gezocht met de lokale ondernemers (snackbars). 
Met dit besluit bieden wij ruimte aan een lokale ondernemer die een creatieve oplossing 
heeft bedacht voor zijn bedrijf in crisistijd. Wij staan als college open voor dergelijke 
initiatieven van lokale ondernemers.  
 
Dienstverlening
Onze publieke dienstverlening gaat door. Wel zorgen we voor minimaal fysiek contact. 
Wij vragen onze inwoners om de contacten met de gemeente zoveel als mogelijk 
telefonisch en digitaal te doen. Afspraken die niet urgent zijn, worden uitgesteld of 
telefonisch afgehandeld. Voor onze medewerkers geldt dat ze grotendeels thuis werken. 
Overleggen doen we digitaal via Teams.  

Communicatie
Via uitgebreide informatie op onze website, berichten en video’s op sociale media en 
artikelen in het gemeentenieuws in het Oude IJsselstreek Vizier informeren we onze 
inwoners over de landelijke maatregelen, algemene richtlijnen en de maatregelen die we 
in Oude IJsselstreek nemen. 

Tot slot
Op dinsdag 21 april zal het kabinet, naar verwachting, meer duidelijkheid geven over het 
vervolg van de maatregelen na 28 april. Uiteraard zullen wij deze besluiten volgen en 
waar nodig hierop lokale maatregelen treffen. 

Met deze memo achten we de vragen van de SP en PvdA ook beantwoord. 


