Aan de gemeenteraad
De
T
datum
behandeld door
ons kenmerk
doorkiesnummer
onderwerp

20 mei 2020
N. Kaya
14078
RIB Corona update
20 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,
In deze raadsinformatiebrief brengen wij uw raad op de hoogte van alle
bijzonderheden van afgelopen week met betrekking tot het coronavirus in
Papendrecht.

De volgende stap
Dinsdag 19 mei heeft de minister president de volgende stap bekend gemaakt. Wat
dit precies voor Papendrecht betekent, wordt uitgewerkt.

Het laatste nieuws vanuit de regio
Op de site van de GGD ZHZ vindt u altijd de laatste informatie (cijfers, maatregelen,
testbeleid) omtrent het coronavirus in onze regio.
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/coronavirus-covid-19

Het beeld in Papendrecht
De cijfers

Openbare orde, handhaving en evenementen
De noodverordening wordt over het algemeen goed nageleefd. Ook op de
jongerenlocaties, bij de sportverenigingen, wordt de 1,5m goed nageleefd. Het was
over het algemeen vrij rustig.
Afgelopen week zijn bij alle scholen controles uitgevoerd. Tijdens de controles is een
knelpunt opgemerkt bij de Viermaster en de IKC Beatrix. Dit ontstaat in de middag
als de scholen tegelijk uitgaan. De drukte ontstaat voornamelijk op het Van der
Palmpad. De scholen zijn met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden. We
hebben de scholen aangeboden om mee te denken in het zoeken naar een
oplossing.
Op de winkelcentra zijn geen bijzonderheden waargenomen.
De politie heeft op 16 mei 3 waarschuwingen gegeven op de Burgemeester
Keijzerweg i.v.m. een overtreding uit de noodverordening (1.5 meter).
Op Hemelvaartsdag is er weer inzet vanuit de gemeentelijke boa's.

Kleine festiviteiten
Gezien de versoepelingen van de Corona maatregelen, ontstaat er meer ruimte voor
het organiseren van kleine festiviteiten. Hieronder is het beoordelingsschema voor
kleine festiviteiten opgenomen. Indien het initiatief aan de onderstaande vereisten
voldoet, kan het in beginsel zijn doorgang vinden. De gemeente kan per initiatief wel
maatwerk toepassen.
Beoordeling vereisten

Akkoord/niet akkoord en
toelichting

Betreft een kleinschalige activiteit gericht op
kortdurend vermaak voor ouderen en voor mensen
die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van
anderen zoals verzorgingstehuizen,
gezinsvervangende tehuizen voor
verstandelijk/lichamelijk gehandicapten etc.
Of een kleinschalige activiteit gericht op kortduren
vermaak tegen vereenzaming of een ander
maatschappelijk doel.
De activiteit wordt uitgevoerd door één of enkele
personen en in ieder geval niet meer dan
noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteit
(maximaal 5);
De activiteit heeft geen publieksaantrekkende
werking tot gevolg;
Er is geen sprake van voorafgaande aankondiging
van de activiteit waarin melding wordt gemaakt van
specifieke plaats en tijdstip waarop activiteit
plaatsvindt;
Een rijdende activiteit mag slechts 10 minuten
aaneengesloten stil blijven staan;
De duur van een niet-rijdende activiteit op één locatie
bedraagt maximaal 30 minuten;
Tussen alle aanwezigen moet de minimale afstand
van 1.5 meter worden aangehouden;
Gebruik van opzichters 1,5 meter noodzakelijk;

Er zijn afgelopen week geen initiatieven ( kleine festiviteiten) aan ons voorgelegd ter
toetsing aan de noodverordening en beoordeling daarvan.

Economie
Ondersteuningsverzoeken van de plaatselijke ondernemers, verenigingen en
inwoners
In Papendrecht zijn er veel, door de coronacrisis getroffen ondernemingen en
verenigingen die gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke gronden huren. Sinds het
begin van de corona-crisis heeft de gemeente Papendrecht diverse verzoeken om
(financiële) steun voor bedrijven en instellingen ontvangen. In eerste instantie is op
basis van wat er destijds binnengekomen was een advies afgegeven te handelen
conform de lijn van de VNG, namelijk 3 maanden uitstel van huur uniform uit te
voeren.

Inmiddels is er een brede inventarisatie gemaakt van alle verzoeken om
ondersteuning vanuit de samenleving (de harde werkelijkheid als gevolg van de
coronamaatregelen). Deze lijst geeft aan wat er tot op heden is binnengekomen en
geeft een goed beeld van de acute problemen waarin bedrijven als gevolg van deze
maatregelen verkeren. We vinden deze lijst bijzonder belangrijk als achterliggend
kader bij het bepalen van een eenduidig en helder handelingskader. Deze lijst bevat
de stand tot en met 20 mei 2020. Het is daarmee zeker ook geen "totaal" lijst, we
verwachten dat er de komende tijd nog diverse verzoeken zullen volgen. De vragen
die binnenkomen worden steeds schrijnender. Bedrijven dreigen om te vallen, door
het niet kunnen realiseren van omzet terwijl de vaste kosten wel doorgaan, dit geldt
ook voor de diverse lokale sportverenigingen.
Het landelijk advies wat door de Rijksoverheid en de VGN is gegeven blijft helder,
“Keer geen geld uit, maar probeer zoveel als mogelijk die bedrijven te faciliteren”. Wij
nemen de landelijke richtlijnen/ adviezen in acht. Inmiddels zijn er ook diverse
documenten binnen van GBD/OCD, VNG en Rijksoverheid, die aangeven hoe de
Rijksoverheid adviseert met bepaalde zaken om te gaan.
Handelingskader gemeente Papendrecht
1. Ondernemers niet financieel te compenseren, maar te faciliteren waar kan,
2. Verzoekers uitstel van betaling te verlenen voor belasting, huur en leges tot 1
september,
3. Met verzoekers maatwerkafspraken te maken over terugbetaling op termijn,
4. Sportverenigingen, in lijn met de rijksregeling, vrij te stellen van huur van
gemeentelijke accommodaties voor de periode van 1 maart tot 1 juni.
5. Recreatie en cultuur holding BV, in lijn met de rijksregeling, te compenseren voor
huurderving door sportverenigingen voor de periode van 1 maart tot 1 juni
6. Subsidies kinderopvang door betalen in lijn met advies VNG
7. Dienstverleners van leerlingenvervoer, in lijn met het VNG advies 80% door te
betalen
8. Met ouders die gecompenseerd zijn voor de kosten van leerlingenvervoer voor
de periode 16 maart tot 11 mei afspraken maken over terugbetaling op termijn.
Horeca
Vanwege de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen mogen de
horecazaken op beperkte schaal vanaf juni weer open. Op maandag 18 mei heeft
een eerste horeca overleg plaatsgevonden. Bij dit digitale overleg waren dertien
ondernemers aanwezig. De digitale setting maakte een constructief gesprek met een
dergelijke grote groep lastig. We zijn er wel in geslaagd om de meeste vragen die
leven bij ondernemers te beantwoorden. Nu we de persconferentie van 19 mei
hebben beluisterd, kunnen we ook andere vragen beantwoorden richting de
horecaondernemers.
Lokaal bedrijfsleven
Met vertegenwoordigers uit het lokale bedrijfsleven wordt momenteel in kleiner
verband verkend op welke wijze het "nieuwe normaal" vorm kan krijgen.

Maatschappelijke ondersteuning
Brandbrief aan minister Hugo de Jonge
Namens het college hebben wij samen met andere gemeenten een brandbrief aan
de minister gestuurd i.v.m. de risicovolle financiële situatie van gemeenten t.g.v.
ontwikkelingen in het sociale domein. In de bijlage vindt u de brief.

Sport
Sportaanbieders die een activiteit willen organiseren, sturen hun plan naar:
sport@papendrecht.nl.
Er zijn 35 sportaanbieders die een plan hebben op gebied van sport. Daarvan
hebben 33 akkoord gekregen op het ingediende plan. Twee sportaanbieders zijn nog
bezig met een plan.
Een overzicht voor inwoners welke verenigingen zijn opgestart met een programma
voor jeugd en/of senioren, is gepubliceerd op de website www.papendrecht.nl
(sportengezondheid/informatie voor inwoners).
Voor sportaanbieders staat belangrijke informatie gepubliceerd op de website
www.papendrecht.nl (sportengezondheid/informatie voor sportaanbieders).
Speeltuinen en scouting
Scouting van Brederode en Speeltuinen de Wip-Wap en de Zonnebloem hebben
medio mei, met enkele aanpassingen, de poorten weer geopend.
Cultuur
In gemeenten in de provincie Zuid-Holland is een initiatief ontstaan om –aanvullend
op de compenserende maatregelen van rijkswege- in gesprek met de provincie te
komen over noodzakelijke aanvullende steun voor de culturele infrastructuur.
Hiervoor is een brief door de verzamelde Zuid Hollandse theaters gestuurd aan de
gedeputeerde cultuur van Zuid Holland. O.a. de gemeenten Dordrecht, Den Haag en
Rotterdam hebben het initiatief genomen adhesie te betuigen. De gemeente
Papendrecht sluit zich hierbij aan en zal de adhesiebetuiging volgende week
versturen.
Voor cultuur gerelateerde mails is een nieuwe mailbox geopend:
cultuur@papendrecht.nl

Dienstverlening
Op advies van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken was het eerder
toegelaten aantal personen bij huwelijken (en geregistreerde partnerschappen) 10
personen. Het landelijk vastgestelde maximum aantal van 30 personen is slechts
mogelijk als dit volgens de huidige hygiëne-maatregelen praktisch mogelijk is. Nu de
raadzaal is aangepast op de geldende maatregelen, worden ook weer huwelijken
met meer personen toegelaten. Afwijkend van raadsvergaderingen kunnen bij
huwelijken geen 30, maar maximaal 25 personen worden toegelaten zodat er
voldoende ruimte is voor het bruidspaar en de trouwambtenaar. Na 1 juli vindt
landelijk verruiming van dit aantal personen plaats naar 100 personen, maar in deze
raadzaal is 25 personen bij huwelijken het maximum.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris (wnd.),
de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke

Nissewaard, 14 mei 2020
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risicovolle financiële situatie gemeenten t.g.v. ontwikkelingen binnen de Wmo

Geachte directie van de VNG,
Op 22 april jongstleden ontvingen wij van u het bericht (update #15) waarin u aangeeft dat
minister de Jonge (VWS) heeft besloten om in verband met de coronacrisis de eigen bijdrage
in april en mei voor Wmo-ondersteuning collectief niét te innen. Een uitzondering is gemaakt
voor inwoners die gebruik maken van de voorziening beschermd wonen intramuraal en
opvang. De minister heeft besloten dat deze regeling voor iedereen van toepassing is,
ongeacht of ondersteuning wel of niet is ontvangen in die periode. Het per inwoner in beeld
brengen van de wel of niet gebruikte ondersteuning, zou volgens de minister op dit moment
te arbeidsintensief zijn en zou kunnen rekenen op veel geschillen achteraf die ook veel tijd
kosten. Tegelijkertijd met dit besluit heeft de minister aangekondigd dat hij met u, onze
belangenbehartiger, in gesprek zal gaan over compensatie van gemeenten vanwege de
inkomstenderving die uit deze specifieke maatregel voortvloeit.
Wij twijfelen er niet aan dat u als VNG de financiële situatie van uw leden kent en weet welke
druk het sociaal domein op de gemeentebegrotingen legt. Toch hebben wij met een aantal
Zuid Hollandse gemeenten gezamenlijk, in deze recente maatregel van de minister,
aanleiding gezien om onze grote ongerustheid kenbaar te maken. Door diverse eerdere en
meer recente (Wmo-)maatregelen, al dan niet corona-gebonden, zijn wij stap voor stap in
een financieel uiterst risicovolle situatie beland. De optelsom van al die maatregelen, slaat
forse gaten in onze gemeentelijke begrotingen. Deze reiken veel verder dan het mislopen van
enige maanden eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen; het gaat om een reeks
maatregelen die nadelige gevolgen voor de begrotingen hebben. Voor een aantal van ons is
de financiële situatie daardoor niet lang houdbaar meer.
We dringen er daarom bij de VNG op aan om in de onderhandelingen te streven naar
volledige compensatie van de nadelige financiële gevolgen van de maatregelen die we hierna
concreet noemen.
1 Abonnementstarief
Door de invoering van het abonnementstarief zijn de opbrengsten uit de eigen
bijdragen substantieel teruggelopen. Daarvoor is een beperkt compensatiebedrag
overgeheveld naar gemeenten. Maar een bijkomend -veel groter- nadelig financieel
effect van het abonnementstarief is dat de drempel voor inwoners om ondersteuning
aan te vragen, met name voor hulp bij het huishouden, maar ook voor begeleiding,
heel erg laag is geworden. Een belangrijk deel van de groei voor huishoudelijke hulp
zit in de middeninkomens en hogere inkomens bleek uit recent onderzoek door het
CBS dat afgelopen week in Binnenlands Bestuur gepubliceerd werd. De kosten om de
vele aanvragen te beoordelen en zo nodig toe te kennen zijn daardoor fors
gestegen. Bijvoorbeeld in Nissewaard steeg vanaf de ingangsdatum van het
abonnementstarief het aantal aanvragen hulp bij de huishouding met 36% en voor
begeleiding met 24%. Tot op heden hebben gemeenten voor deze enorme stijging van
aanvragen slechts een zeer geringe compensatie ontvangen.
2. Onzekerheid over inkomsten t.g.v. achterstanden CAK
De inningsprocessen bij het CAK zijn nog steeds niet op orde. Er zijn op dit moment al 3
maanden geen eigen bijdragen geïnd door CAK. Wmo-cliënten hebben een brief
gekregen dat zij geld opzij moeten zetten en dat op een later moment de bedragen
ineens geïnd gaan worden. De vraag is in hoeverre inwoners die de eindjes aan elkaar
moeten knopen daartoe in staat zijn en gemeenten om die reden ook weer inkomsten
moeten derven. De vraag is of er al enig zicht is op verbetering van het inningsproces

door het CAK of dat de we als gemeenten rekening moeten houden met
inkomstenderving die zich verder opstapelt.
3. Vrijstelling eigen bijdragen april en mei
De inkomstenderving uit de maatregel om af te zien van betaling van eigen bijdragen
door inwoners die een Wmo-beschikking hebben in de maanden april en mei, betreft
nogmaals een substantieel bedrag dat wij mislopen en drukt eveneens zwaar op onze
begrotingen. Daarnaast is het voor iedereen nog onzeker in hoeverre de gebruikelijke
ondersteuning in de komende maanden wel doorgang kan vinden. Het kan nog steeds
nodig zijn om alternatieven naar aard en volume in te zetten, waardoor de minister
genoodzaakt is deze vrijstellingsmaatregel te verlengen, met alle financiële
consequenties voor gemeenten van dien.
4. Coronakosten
Wij nemen als gemeenten uiteraard onze verantwoordelijkheid om tijdens de
coronacrisis welzijnsorganisaties en zorgaanbieders door te betalen, als zouden zij de
afgesproken ondersteuning geleverd hebben; een en ander in lijn met de richtlijnen van
de VNG om de zorgcontinuïteit te behouden. In hoeverre straks daarenboven extra
financiële inzet van gemeenten nodig is om de ‘corona-schade’ op te vangen is uiteraard
nog niet duidelijk. Er bestaat een gerede kans dat inwoners in de corona-periode om
verschillende redenen niet de ondersteuning en (medische) zorg ontvingen die zij onder
normale omstandigheden gevraagd of gekregen hadden. Dat kan betekenen dat hun
persoonlijke situatie problematischer is geworden en dat zij een groter beroep op
noodzakelijke voorzieningen moeten doen die de kosten voor gemeenten kunnen gaan
opvoeren.
Maar ook al op dít moment staan gemeenten aan de lat voor extra kosten die verband
houden met de coronacrisis. Die kosten worden niet alleen in het sociaal domein
gemaakt -denk aan beschermende kleding, extra inzet jongerenwerkers, spreiding
cliënten maatschappelijke opvang-, maar ook in andere domeinen zoals bijvoorbeeld
Openbare Orde en Veiligheid en de Publieke Gezondheidszorg. Ook dat is een optelsom,
die zijn weerslag heeft op de gemeentelijke begrotingen en waarover qua compensatie
vooralsnog ook nog grote onzekerheid bestaat.
Wij hopen met deze brief aangegeven te hebben dat wij als gemeenten niet meer in staat zijn
al de genoemde financiële lasten binnen onze begrotingen op te vangen of daarvoor (delen
van) onze reserves in te zetten. Bezuinigen op de kosten van het sociaal domein is naar ons
idee geen optie, omdat daar juist ten gevolge van de coronacrisis (waar we het einde
overigens niet van kennen) veel geld nodig zal zijn om de voorzieningen op een acceptabel
niveau te houden. Elders bezuinigen binnen de gemeentelijke begroting gaat onherroepelijk
ten koste van het op peil houden van de economie en van het investeren in infrastructuur en
bouw, terwijl ook daar na de corona-periode veel inspanningen geleverd moeten worden.
Wij pleiten voor duidelijke afspraken tussen Rijk en gemeenten over financiële compensatie
door het Rijk voor genoemde maatregelen. Maatregelen -al dan niet corona gerelateerdwaartoe het Rijk heeft besloten en waarvoor gemeenten de kostendrager zijn.
Door deze duidelijkheid te bieden, kunnen wij ons als gemeenten richten op het herstel van
het sociale domein en daarmee op de zelfredzaamheid, het welbevinden en het verbeteren
van de leefsituaties van onze inwoners die van onze ondersteuning afhankelijk zijn. De grote
financiële risico’s en onzekerheden over compensatie, benemen ons momenteel die ruimte.
Met de meeste hoogachting,
Léon Soeterboek
Wethouder Zorg en Welzijn gemeente Nissewaard,
mede namens de gemeenten Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Goeree Overflakkee,
Hellevoetsluis, Schiedam, Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld
Giessendam, H-I Ambacht, Vlaardingen en Maasluis.

