Bijlage nieuwsbericht: Overzicht van genomen maatregelen sinds maart 2020
Zorg en maatschappelijke ondersteuning
- Snelle en passende ondersteuning voor inwoners die leven in armoede of schulden. Als onderdeel
van onze financiële dienstverlening en EHBG zijn we in gesprek met de gemeente Arnhem om de
denkkracht te bundelen en ‘turbosaneren’ verder uit te rollen. Juist nu in tijden van Corona en het
groter wordende beroep dat wordt gedaan op inkomensondersteuning is het van belang om
inwoners te helpen om snel van schulden af te zijn.
- Onze teams Toegang & Regie leggen daar waar nodig ook huisbezoeken af. De wachttijden bij
Jeugd zijn stabiel.
- Bij de specialistische hulp (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) geeft onze systematiek
van bekostiging (lumpsum) ons de mogelijkheid om aanbieders voor nu financiële zekerheid te
geven. Waar we deze systematiek niet hanteren (zoals bij huishoudelijke hulp), bieden we
maatwerking richting aanbieders om bedrijfscontinuïteit te borgen. De nieuwe inkoop rondom
jeugdhulp en WMO is – ook naar aanleiding van signalen aanbieders- een jaar uitgesteld.
- Samen met inwoners uit de wijken activiteiten, hulp en ludieke acties ondernemen om anderen in
de wijk te ondersteunen. Ondersteuning via KOO en wijkpleinen via een gratis telefoonnummer,
WhatsApp of de mogelijkheid tot fysieke spreekuren op afspraak.
Talentontwikkeling
- Noodvang realiseren voor jongeren met ouders in vitale beroepen, met een sociaal medische
indicatie of in kwetsbare situaties. En beschikbaar stellen van laptops en Chromebooks voor
thuisonderwijs.
- Nu de scholen weer open zijn/gaan, oplossingen zoeken voor de verschillen die zijn ontstaan.
Naast aanwending van beschikbare middelen, is extra budget nodig. Hiervoor gebruiken we de
middelen uit het onderwijsinnovatiefonds voor dit jaar.
- Compensatie van de ouderbijdrage op het peuterwerk en voor kwetsbare kinderen van 0 tot 4 jaar
in de opvang.
- Actieve inzet leerplichtambtenaren om kinderen en jongeren, die zich niet melden voor het
thuisonderwijs, op te sporen.
- Digitaal aanbod jongerenwerk en outreachende aanpak om goed in contact te blijven.
- Met de Gelijke Kansen Alliantie, Ministerie van OCW en het onderwijsveld onderzoeken we hoe
achterstanden ingehaald kunnen worden, het geloof in eigen kunnen kan worden versterkt en
brugklassers komend jaar een goede start kunnen maken.
Economie, werk en inkomen
- Extra inzet personeel van WeenerXL om de instroom van de vele TOZO-aanvragen tijdig te
verwerken.
- Uitvoering van de regeling voor broodnood. Mensen met acute financiële problemen benaderen we
actief, zodat zij hier aanspraak op kunnen maken.
- Het project ZZP Boost is versneld, verlengd en geïntensiveerd zodat ZZP-ers ondersteuning
krijgen in deze tijd. De website en app zijn hierop aangepast en via blogs krijgen deze
ondernemers bruikbare tips voor hun bedrijf nu en na de lockdown.
- KEIC is een provinciaal overleg van sociale partners, overheden en onderwijsinstellingen. Dit
overleg is geïntensiveerd. Vraagstukken en oplossingen worden gedeeld en besproken. Resultaat
van dit overleg is het platform Brabantleert.nl, voor gratis onlinetrainingen voor inwoners van
Brabant.
- Oprichten van een snelloket. Met als doel om initiatieven, vragen en ideeën uit de samenleving
snel en multidisciplinair op te pakken.
- Inrichten van een digitaal backofficeloket voor de gemeenten in de regio om daarmee de lokale
ondernemers te ondersteunen.
- Uitstel van betaling aan huurders in het gemeentelijk vastgoed.

-

-

Voortgang houden in gebieds- en locatieontwikkelingen. De vraag naar woningen blijft
onverminderd groot. We zorgen voor continuïteit in projecten. Ook met online participatietrajecten
via Webinars, websites en online participatieplatforms.
Aanpassing van de warenmarkt om de spreiding van bezoekers te stimuleren.

Cultuur en evenementen
- Kwijtschelding van leges als een evenement niet plaats kan vinden.
- Voorrang geven aan afgelaste evenementen in 2021 in geval van schaarste via een extra
kwaliteitscriterium.
- Uitvoering van de campagne ‘Samen zijn wij Den Bosch’. Bedoeld om inwoners op te roepen om
lokaal te kopen en te blijven genieten van ons cultureel aanbod.
- Coulant zijn voor gesubsidieerde organisaties bij de gemaakte subsidieafspraken. Zij behouden de
subsidie ook al is het aantal bezoekers tot nul gedaald.
- Financieel steunpakket ter hoogte van maximaal € 950.000 t.b.v. matchingsregeling van de
Rijksoverheid (€ 48 miljoen totaal). Dit betreft instellingen van regionale of landelijke betekenis die
niet direct in aanmerking komen voor steun van het Rijk. In het geval van ’s-Hertogenbosch gaat
het om Verkadefabriek, Willem Twee, Design Museum Den Bosch en Het Noordbrabants Museum.
De culturele instellingen Boulevard, Cement, November Music, IVC, Panama Pictures, Matzer en
Artemis worden direct door het Rijk gesteund. Landelijk is hiervoor € 150 miljoen beschikbaar
gesteld.
- Tijdelijke aanpassing van werkwijze van de fondsen t.b.v. snelle besluitvorming. Hiermee zijn onder
meer de projecten Radio Kras, Buurtserenades, Contactloze buitenconcerten, Achter iedere
geranium en TV-kameraden (mede) mogelijk gemaakt.
- Green Art Challenge om cultuurmakers van werk te voorzien en bij te dragen aan Week van de
Duurzaamheid later dit jaar.
- Uitstel van betaling van huur voor cultuurorganisaties die ons hierom verzoeken.
Sport en recreatie
- We verlenen uitstel van betaling voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties vanaf half
maart tot eind mei.
- We annuleren kosteloos losse verhuringen van zaalsportaccommodaties vanaf 15 maart.
- Onze verenigingsondersteuners begeleiden de sportverenigingen extra en in brede zin. We bieden
onder andere hulp bij (aangepaste) sport- en beweegactiviteiten en organiseren Webinars over
bijvoorbeeld verenigingsrecht.
- Vanuit ’S-PORT bieden we alternatieve (online) sport- en beweegactiviteiten aan.
- We voeren een deel van het landelijk steunpakket voor uit.
Gemeentelijke dienstverlening, openbare ruimte en communicatie
- We zijn coulant in het toekennen van betalingsregelingen en verzoeken om uitstel van betaling. Wij
brengen geen invorderingsrente in rekening tot een nader te bepalen datum. Ook leggen we
voorlopig geen beslag.
- Vanaf 1 april tot en met 1 juni brengen we reisdocumenten gratis thuis.
- We hebben onze ICT-capaciteit voor thuiswerken stevig uitgebreid.
- Communicatieve ondersteuning van de landelijk en lokale maatregelen en initiatieven. Onder meer
met de programma’s Kijk Op Corona en Zomeren 2020 op DTV Den Bosch.
- Maatregelen in de openbare ruimte, in lijn met de noodverordening (maatregelen binnenstad).
- Basisscholen en kinderdagverblijven geadviseerd en gefaciliteerd in 1,5 maatregelen in
schoolomgeving.
Veiligheid en toezicht
- Ter ondersteuning van de uitvoering en handhaving van de noodverordening zetten we vanaf het
begin van de crisis een breed en gevarieerd scala aan maatregelen in. Dat blijft ook zo en stellen
we naar behoefte bij.

-

Onze medewerkers binnen veiligheid en toezicht zetten bijna al hun tijd volledig in voor de
crisisbeheersing, de uitvoering van de noodverordening en gevolgen die daaruit voortvloeien.

