Bosch corona-herstelfonds
-

financiële impact en maatregelenoverzicht –

Periode Maart 2020 – juni 2021
Thema
2020

2021

Zorg en welzijn

2.391K

Afgerond totaal*
(in miljoen)
2,9

+ 100.000

+ 0,1 = 3

726K

1,4

+ 100.000

+ 0,1 = 1,5

2.120K

21,5

+ 75.000

+ 0,75 = 22,3

3.150K

5,8

+ 100.000
+ 25.000

0,125 = 5,9

1.210K

440K

1,7

2.065K

1.485K

3,6

+ 100.000

+ 0,1 = 3,7

485K

+ amendement
(positieve gezondheid)
Talentontwikkeling

670K

+ amendement
(onderwijskansenfonds)
Economie, werk en inkomen

19.300K

+ amendement
(mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt)
Cultuur en evenementen

2.697K

+ amendement
(sport en cultuur)
(carnavalsdorpen)
Sport en recreatie
(zie hierboven bij cultuur)
Gemeentelijke dienstverlening/
openbare ruimte / veiligheid /
toezicht en communicatie
+ amendement
(openbare ruimte wijken en
buurten tbv ontmoeten,
bewegen)
* Ter aanvulling bij de gehanteerde bedragen:
- Regionale (inkoop)uitgaven zijn niet meegenomen.

- Sommige PM-posten uit het (vorige) maatregelenoverzicht tot januari 2021 zijn nu ingevuld.
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Maatregelenoverzicht tot 29 juni 2021
In onderstaand overzicht staan de coronamaatregelen vanaf 26 januari 2021. De maatregelen staan per thema
ingedeeld. De meest recente maatregelen vindt u in geel bovenaan per thema opgenomen. Hier vindt u het
corona-maatregelenoverzicht met alle maatregelen die genomen zijn vanaf 15 maart 2020 tot en met 25 januari
2021. Een deel van deze maatregelen zijn op dit moment nog steeds van kracht.

ZORG EN WELZIJN
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen
Extra

Dekking Rijk

inkom-

uitgaven
gemeente

minder

Al
besteed

Uitvoering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, thema
‘werving vrijwilligers’:
•
In het kader van het jaar van de vrijwilliger werven Farent en
Humanitas in samenwerking met andere organisaties in de
gemeente extra buddy's en maatjes.
Uitvoering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, thema
‘aanpak eenzaamheid’:
•
We breiden het aanbod van Join Us uit, zodat meer jongeren er
gebruik van kunnen maken.
•
We stellen stichting Vanzelfsprekend in staat om meer jonge
mantelzorgers te ondersteunen.
•
Fitt Air is gestart. Dit is een initiatief om kwetsbare ouderen
mee te laten doen aan een wandelactiviteit in de wijk. Dit
gebeurt in afstemming met sport en cultuur.
•
Farent en Humanitas zijn bezig met het voorbereiden van de
huisbezoeken aan ouderen 75+ en het leggen van contacten
met de middengroep.

Steun-

Uitvoering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, thema
‘gezondheid’:
•
Na de zomer organiseren we in het kader van weer naar school
gaan extra sportactiviteiten op VO-scholen als feestelijke start
en in het kader van een gezonde leefstijl.
•
Via een gecombineerde leefstijlinterventie zetten we extra in op
kinderen met obesitas/overgewicht.
•
We upgraden de speelplekken in Noord om uit te nodigen tot
bewegen en ontmoeten.
•
Door de inzet van extra capaciteit jeugdverpleegkundigen op
het MBO dragen we bij aan het stimuleren van een gezonde
leefstijl en mentale weerbaarheid.
•
Ypse (basis-ggz Reinier van Arkel) geeft tijdelijk extra hulp aan
jongeren die zich somber en gestrest voelen. Ypse organiseert

Steun-

Nog te
besteden

sten

pakket

Steunpakket

pakket
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•

daarnaast lotgenotengroepen voor mensen die corona hebben
gehad.
Onder de noemer Samen Gezond richten we ons door middel
van een duurzame en integrale benadering op gezonde
scholen, gezonde wijken en gezond sporten en bewegen. Na
de zomer start de bewustwordings- en activatiecampagne
Samen Gezond.

€100K
positieve
gezond
heid
(amendem
ent
coronaherstel
raad 16
juni)

Uitvoering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, thema
‘aanpak armoede’:
•
We zetten extra inzet in op Get a grip zodat jongeren eerder
ondersteuning kunnen krijgen bij het op orde krijgen van hun
financiën.
•
We dragen bij aan het voorkomen van schulden onder jongeren
door middel van een innovatieve spelmethode.
Op 22, 23 en 24 juni zijn alle dak- en thuisloze mensen
gevaccineerd door de GGD bij stichting de Loods en het
stadsklooster San Damiano.
Sinds 2 juni worden er geen niet-rechthebbende mensen meer
opgevangen in de maatschappelijke opvang. Hiermee volgen we de
richtlijnen van het Rijk van 19 mei 2021.
Sinds april 2020 zijn er 11 woonunits geplaatst bij het Cementrum
ter uitbreiding van de maatschappelijke opvang. Sinds december
werd er ook gebruik gemaakt van een hotel vanwege de lockdown
en het winterscenario. De woonunits en het hotel hadden we eerder
verlengd tot 1 augustus 2021. Inmiddels hebben we het hotel al
afgebouwd. Sinds 11 juni verblijven daar geen dakloze mensen
meer. De woonunits bouwen we de komende maand af.
Om de overlast van personen met verward gedrag rond de dag- en
nachtopvang aan de Oranje Nassaulaan en de Wilhelminabrug te
beperken hebben we een pakket aan maatregelen genomen. Een
van de maatregelen is de inzet van een gespecialiseerde beveiliger
zorg en veiligheid (proef van mei tot en met oktober). Deze heeft
geen handhavende bevoegdheden, maar treedt meer op als
straatcoach voor de overlastgevers. De inzet werpt zijn vruchten af.
De overlast is gestabiliseerd, ook naar het oordeel van
omwonenden. We houden de vinger aan de pols, omdat met mooi
weer de overlast weer kan toenemen.

Steunpakket

108K vanuit
voorschot
maatschappelijke opvang

90K vanuit
voorschot
maatschappelijke opvang

Vanwege het opheffen van de landelijk ingestelde beperkingen (met
uitzondering van de 1,5-meter afstandsregel) per 26 juni is onze
gemeentelijke dienstverlening bij Koo, de teams Toegang en Regie
EHBG en sociaal raadslieden weer vrijwel teruggebracht naar
normaal.
De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt
verlengd tot 1 oktober. Huishoudens die een terugval in inkomen
hebben als gevolg van de coronamaatregelen en daardoor hun
woonlasten niet meer kunnen betalen kunnen tot 1 oktober een
beroep doen op deze regeling.
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Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad van 16 juni
onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om het huidige TONKtoekenningsbeleid zo spoedig mogelijk uit te breiden van
woonlasten alleen naar alle noodzakelijke lasten.
Er is overleg met Novadic-Kentron over de inrichting van
quarantaine plekken vanaf 1 augustus als de woonunits worden
weggehaald. Novadic-Kentron komt hiervoor met een voorstel in
april/mei.
Van mei tot oktober wordt er als proef een gespecialiseerde zorgbeveiliger ingezet rondom de Oranje Nassaulaan en de
Wilhelminabrug. Sinds de corona pandemie is er een toename van
overlast rondom de Wilhelminabrug en Oranje Nassaulaan. We
vermoeden dat er meer gemeld wordt, omdat mensen meer thuis
zijn en de overlast op straat hen daardoor mogelijk meer opvalt. Met
deze maatregel willen we de overlast beheersbaarder krijgen.
Op 21 april zijn er nieuwe corona-richtlijnen verschenen voor de
maatschappelijke opvang van het Rijk. We volgen deze richtlijnen.
Dat betekent dat we vanaf 1 april geen nieuwe niet-rechthebbenden
meer opvangen. De niet-rechthebbenden die op dit moment nog
verblijven in de opvang worden geholpen bij het zoeken naar werk
of terugkeer naar land van herkomst. De opvang van nietrechthebbenden wordt in twee weken afgebouwd als stap 2 van het
openingsplan in gaat (waarschijnlijk per 11 mei)

90K vanuit

In april 2020 zijn er 11 woonunits geplaatst bij het Cementrum ter
uitbreiding van de maatschappelijke opvang. Sinds december wordt
er ook gebruik gemaakt van een hotel vanwege de lockdown en het
winterscenario. Zowel de inzet van het hotel als de woonunits zijn
verlengd tot 1 augustus. De komende maanden zal er geleidelijk
afgebouwd worden.
In het kader van het landelijke steunpakket sociaal en mentaal
welzijn en leefstijl nemen we maatregelen op de thema's ‘werving
vrijwilligers’, ‘aanpak eenzaamheid’, ‘gezondheid’ en ‘aanpak
armoede’.

108K vanuit

voorschot
maatschappelijke opvang

voorschot
maatschappelijke opvang

604,5K als
onderdeel van
1,3 miljoen
Rijksmiddelen
steunpakket

Om de oplopende werkdruk en wachttijden bij de gemeentelijke
uitvoerende afdelingen aan te pakken, breiden we onze capaciteit in
2021 tijdelijk uit met 6 fte.
Farent biedt ondersteuning bij het invullen van verklaringen voor
mantelzorgers om ontheffing te krijgen van de avondklok. Enkele
mantelzorgers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Omdat de druk op de jeugd-ggz toeneemt (als gevolg van een
stijging van de zorgvraag in combinatie met personeelstekorten),
heeft de Regionale Inkooporganisatie Zorg de ggz-aanbieders rond
de tafel gezet om afspraken te maken over onder andere
aannamecriteria, zodat jeugdigen wellicht elders eerder kunnen
worden geholpen.
Het JBZ, Koo en partners uit de basisondersteuning hebben
afspraken gemaakt om de toename in de sociale zorgvraag als
gevolg van de transformatie van de medische zorg (sneller ontslag,
met hulp en begeleiding thuis verder genezen) op te kunnen
vangen.
Om het Inloopschip nog verder te ontlasten hebben we het aantal
plekken in het hotel verhoogd van 15 naar 20. Ook gaan we in

450K
Sociaal en
zorgfonds
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gesprek met WeenerXL om te kijken of het mogelijk is om de
voorziening ‘Aan de Slag’ weer versneld open te doen voor de
doelgroep dakloze mensen.
€ 685K1.

We zijn gestart met de uitvoering van de landelijke regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling
is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een terugval
in inkomsten waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen
betalen. De TONK is met name bedoeld voor woonkosten (bv huur
of hypotheekrente). De regeling geldt voor de periode van 1 januari
tot en met 30 juni 2021. Omdat het aantal aanvragen achterblijft bij
de verwachtingen, hebben we op 26 april besloten de toegang te
versoepelen en de verstrekkingsbedragen te verhogen.
Sociaal restaurant het Ankertje (Vincentius) gaat extra maaltijden
maken en leveren aan cliënten van het Inloopschip (vijf keer per
week, 45 maaltijden per dag). Hierbij wordt rekening gehouden met
de coronamaatregelen.

9K
(voorschot
middelen
maatschap
pelijke
opvang)

De dienstverlening van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) voor
ondernemers voorziet in een behoefte en wordt vanaf 8 februari
uitgebreid van een naar twee dagdelen per week (op afspraak bij
EHBG).
€ 112K extra

We zetten extra in op de bijzondere bijstand om de toenemende
vraag als gevolg van corona op te vangen.

Rijksbudget voor
bijzondere
bijstand
(decembercircul
aire 2020)
€ 322K extra

We zetten extra in op de aanpak van schulden om de toenemende
vraag als gevolg van corona op te vangen. We zetten het extra
Rijksbudget onder andere in voor de tijdelijke uitbreiding van
personeel en voor EHBG voor ondernemers.

Rijksbudget voor
schuldenaanpak
(decembercircul
aire 2020)

De GGD heeft sinds maandag 1 februari een vaccinatielocatie
geopend voor coronavaccinaties in de Brabanthallen. Dit is de
tweede vaccinatielocatie in de GGD-regio na Veghel. De gemeente
is hierbij ondersteunend aan de GGD.
TALENTONTWIKKELING
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen

Dekking Rijk

1

In de opstartfase van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zou ’s-Hertogenbosch een bedrag

van ca. 1,386 mln ontvangen. Verdeeld over twee tranches. Toen bleek dat de onzekerheid over de aantallen (in relatie tot het
budget) voor gemeenten leidde tot het minder ruimhartige regeling dan gewenst, heeft de minister aangegeven dat het budget
zou worden verdubbeld. Toch blijft het gebruik van de TONK achter. Het kabinet heroverweegt hoe de financiering zal worden
vormgegeven. Hangende deze overweging voeren wij nu het daadwerkelijk ontvangen bedrag voor de 1 e tranche op. Het betreft
een bedrag van 685K. Uiteraard kan dit budget veranderen op basis van besluitvorming in Den Haag.
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Extra

Al

uitgaven

besteed

gemeente

We hebben de eindexamenleerlingen succes gewenst met hun
examens via een videoboodschap van de wethouder en een
waardebon voor een gezonde smoothie.

Nog te
besteden

minder
inkomsten

20K uit
onderwijskansenfonds

In mei hebben we met jongeren gesproken over de verdere invulling
van het landelijke steunpakket sociaal en mentaal welzijn en
leefstijl. Aan de orde kwamen onder andere het project Dropzone,
de overgang PO-VO en gezonde voeding. Hierdoor kunnen we een
betere invulling geven aan de opdrachten aan onze partners.
Uitvoering steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, thema
‘versteviging netwerk rondom het kind: thuis, school en wijk’:
•
Op 6 scholen (Duizendpoot, Westerbreedte, Kruisboelijn,
Kameleon, Springplan en Nour) gaat het jongerenwerk van
PowerUp073 en HambakenConnect leerlingen begeleiden in
de overgang naar het voortgezet onderwijs. Doel is ervoor te
zorgen dat de leerlingen een zachte landing krijgen op de
nieuwe school. In aanvulling hierop organiseren we in de
Kruiskamp een vereenvoudigde vorm van brug naar de
brugklas met hetzelfde doel.
•
Op 2 scholen voor voortgezet onderwijs starten (Helicon en van
Maerlant) we na de zomer met de tijdelijke inzet van
schooljongerenwerk. Doel is eraan bij te dragen dat de
leerlingen een zachte landing krijgen op de nieuwe school.
•
Om meer aandacht te kunnen schenken aan Urban-activiteiten
stellen we een aanvullend budget beschikbaar voor Skeer.
•
Om uitval te voorkomen stellen we een onderwijsmakelaar aan
die leerlingen van het MBO die dreigen uit te vallen vanwege
niet onderwijs gerelateerde zaken te ondersteunen om zo uitval
te voorkomen.
•
Om meer jongeren te bereiken stellen we Dropzone in staat om
op een meer outreachende manier jongeren op te zoeken.
De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement
aangenomen voor een impuls voor het Bosch corona Herstelfonds
waarbij o.a. € 100.000 wordt toegevoegd aan het
Onderwijskansenfonds. De middelen zullen besteed worden aan het
vergroten van kansengelijkheid voor jongeren.

Steunpakket

€100K
Onderwijs
kansen
fonds
(amendem
ent
coronaher
stel raad
16 juni)

Extra uren voor VVE geïndiceerde kinderen. Door de Coronacrisis
is het aantal deelnemende peuters aan het peuterarrangement
afgenomen. Kinderen werden laat of niet ingeschreven, zijn door de
Lockdowns of door Corona angst van ouders thuisgehouden. Deze
peuters maken nu een start in het basisonderwijs en kunnen een
minder optimale ontwikkeling doorgemaakt hebben op het gebied
van (Nederlandse) taalverwerving, spel of zelfredzaamheid. Om
deze kinderen toch en zo goed mogelijk start te geven op de
basisschool wordt aan VVE geïndiceerde kinderen de mogelijkheid
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geboden om meer uren te volgen in de periode vanaf 1 april t/m 31
december 2021.
In het kader van het landelijke steunpakket sociaal en mentaal
welzijn en leefstijl nemen we maatregelen op het thema
‘versteviging netwerk rondom het kind: thuis, school en wijk’.

285K als
onderdeel van
1,3 miljoen
Rijksmiddelen
steunpakket

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen
ontmoeten. Met een Jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet
een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale
organisaties en evenementensector volledig coronaproof
kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van
cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Eind maart is de
verdeling van deze middelen over gemeenten bekend gemaakt. Op
dit moment bezien we waar we deze middelen het beste in kunnen
zetten, waaronder bijvoorbeeld de ondersteuning van speeltuinen,
kinderboerderijen en scouting.

366K

Partners uit de basisondersteuning zetten extra acties op het bij
elkaar brengen van het ondersteuningsaanbod en potentiële
vragers (zoals jongeren). Zo wordt Dropzone gekoppeld aan de
oplopende wachtlijsten in de jeugd-ggz. Niet als overbruggingszorg,
maar om wel een luisterend oor te kunnen bieden.
Het Rijk heeft in februari het Nationaal Programma Onderwijs
gepresenteerd maar de uitwerking is nog niet bekend. De
belanghebbenden onderzoeken hoe dit op lokaal niveau vorm wordt
gegeven. Als gemeente sluiten we hierop aan bij de betreffende
ketenpartners.
Samen met andere G40-gemeenten zijn brieven verstuurd aan de
minister om te wijzen op de expliciete rol van de lokale overheden in
het kader van het nationaal programma.
Het Rijk heeft in februari het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn
en leefstijl gepresenteerd. Bij de lokale uitwerking prioriteren we
jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een
breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd
(jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur, aanpak eenzaamheid,
aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving
vrijwilligers. Doelgroepen en maatschappelijke partners worden bij
de uitwerking betrokken.
Het Rijk heeft in februari het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn
en leefstijl gepresenteerd. Bij de lokale uitwerking prioriteren we
jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een
breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd
(jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur, aanpak eenzaamheid,
aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving
vrijwilligers.
De minister heeft een brief geschreven over de overgang PO-VO,
gericht op kansrijk adviseren voor de leerlingen.
De Bossche Talentschool kende een succesvolle editie deze
voorjaarsvakantie. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen
een breed programma met allerlei kleinschalige workshops,
verzorgd door studenten van Avans, PowerUp073 en de Bossche
Vakschool.
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De VO-scholen en het MBO zijn vanaf 1 maart weer geopend.
Hierbij worden de coronamaatregelen in acht genomen. Leerlingen
krijgen 1 tot 3 dagen les op school, de rest van de lessen is online.
Examenklassen van het voortgezet onderwijs krijgen (vrijwel) alle
lessen op school.
Als gevolg van de tweede lockdown waren de
kinderopvangorganisaties 0-4 jaar en daarmee de (VVE)peuterarrangementen van 16 december ’20 tot 8 februari ’21
gesloten.
Het Rijk komt ouders tegemoet voor de eigen bijdrage kinderopvang
(KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om de tegemoetkoming bij de
gemeentelijke regelingen te organiseren. Het gaat hier om de
regelingen (VVE-)peuterarrangementen en de Sociaal Medische
Indicatie (SMI). Dit wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd
aan het college.
Vanaf 1 maart verzorgen PowerUp en De Poort in vier
jongerenlocaties Campus073. Dit is een aanbod voor jongeren van
het VO met een combinatie van studeren, ontspanning en
ontmoeting. Hambaken Connect doet hetzelfde voor jongeren van
het PO en het VO.
Primair onderwijs (PO): In vijf wijken in Den Bosch is of wordt door
de basisondersteuning huiswerkbegeleiding opgestart om het PO te
ondersteunen bij kinderen die extra aandacht nodig hebben. Het
gaat om de wijken West (speciale groep voor kinderen met autisme
in samenwerking met MEE), Nieuw Zuid, Kruiskamp en Maaspoort
vanuit het kinderwerk van Farent en Hambaken vanuit Hambaken
Connect. We zien bij leerlingen van zowel primair als voortgezet
onderwijs behoefte aan begeleiding. Soms uit behoefte aan een
rustige werkplek, soms omdat meer structuur en begeleiding nodig
is om huiswerk te maken of vanuit behoefte aan een gesprek en
ontspanning. Voor kinderen tot 12 jaar wordt dit in vijf wijken in 'sHertogenbosch verzorgd door het jongerenwerk van PowerUp073
en Hambaken Connect en medewerkers van Farent samen met
vrijwilligers. Het gaat om de wijken Hambaken, West (speciale
groep voor kinderen met autisme in samenwerking met MEE),
Nieuw Zuid, Kruiskamp en Maaspoort. Samen met het onderwijs en
de basisondersteuning onderzoeken we voor zowel PO als VO wat
de behoeften zijn en hoe we daar samen in kunnen voorzien.
Traject Op Maat (TOM) heeft op dit moment 62 actieve deelnemers,
hiervan zijn 23 jongeren jonger dan 18 jaar. Er is online begeleiding
en 62 is het maximale aantal. Er is een wachtlijst ontstaan van 10
deelnemers. Om de wachtlijst op te lossen gaat de coördinator
tijdelijk een extra groep begeleiden en gaan we tijdelijk een extra
coach aanstellen.
We verwachten dat we over enige tijd weer fysiek kunnen
begeleiden. De ruimte aan de Lagelandstraat is groot genoeg voor
45 jongeren. Om iedereen straks een plek te kunnen bieden,
plaatsen we tijdelijk twee noodcontainers met lokalen,
spreekkamers en toilet op het terrein.
Hambaken Connect ontvangt een extra subsidie voor het
ondersteunen van ouders in de Hambaken, zodat zij hun
betrokkenheid bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun

40K

15K

20K

8

kinderen op een goede manier kunnen vormgeven en de impact
van deze crisis in mede in de wijkaanpak te ondervangen
De wethouder Talentontwikkeling heeft een brief geschreven aan
minister Slob naar aanleiding van een Kamerbrief over een
Nationaal programma voor funderend onderwijs. De minister wordt
opgeroepen zich in te spannen voor:
•
kansengelijkheid voor iedereen;
•
het benutten van de lokale netwerken, waaronder de
gemeentelijke Gelijke Kansen Alliantie en;
•
een gezamenlijke inspanning om vorm en inhoud aan het
Nationaal programma voor funderend onderwijs te geven.
Deze brief is medeondertekend door 34 wethouders.
Er is een gezamenlijke brief uitgegaan van de schoolbesturen uit
het VO en PO en de gemeente aan leerlingen en ouders over de
overgang van groep 8 naar de brugklas. In deze brief is uitgelegd
hoe deze overgang in zijn werk gaat. Maar ook is benoemd dat
extra aandacht wordt geboden aan de leerlingen die dat nodig
hebben. De gemeente ondersteunt scholen daarbij.
PowerUp073, Ondernemend Onderwijs, de Bossche Vakschool en
studenten van Avans Hogescholen verzorgen samen de
Talentschool editie 'carnavalsvakantie’. Deze talentschool is gericht
op leerlingen tussen de 12 en 19 jaar oud.

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen

Extra

Dekking Rijk

uitgaven
gemeente

Al
besteed

De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement
aangenomen om € 75.000 vrij te maken voor het opzetten van
trajecten om mensen vanuit een uitkering of met een afstand tot de
arbeidsmarkt naar een baan in de techniek te begeleiden. Op dit
moment werken wij dit verder uit.

Nog te
besteden

minder
inkomsten

75k
(amendem
ent
coronaher
stel raad
16 juni)

We maken maatwerkafspraken met concessiehouders over de
afdracht uit de contracten mbt outdoor reclame objecten vanwege
het ontbreken van reclame voor (cultuur)evenementen. Daarnaast
is er sprake van maatwerk bij contractverlengingen en nieuwe
concessies.
De organisatie van de Bossche Zomer 2021 is inmiddels van start
gegaan. De beleidsregels voor het tijdelijk gebruik van de openbare
ruimte voor de Bossche Zomer 2021 zijn door het college
vastgesteld. Het snelloket dat de initiatieven in samenwerking met
de Bossche Zomer partners toetst, is vanaf medio april weer
operationeel.
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra
middelen voor re-integratie van bijstandgerechtigden ter

200k

450k

1290K

9

beschikking, zodat gemeenten de reguliere dienstverlening op peil
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast
ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor reintegratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan
mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te
intensiveren. De dienstverlening van WeenerXL wordt met deze
middelen opgeschaald.
In verband met corona worden er nog andere extra kosten gemaakt
voor de markten. Vanwege een andere marktopstelling worden
nieuwe tekeningen gemaakt en worden extra veegkosten gemaakt.
Daarnaast worden extra busjes ingezet voor het vervoer van de
marktkooplieden (ivm afstand houden in de busjes) en voor de huur
van een toilet en bijbehorende schoonmaakkosten.
Huurders in de categorie overig/commercieel (huurders die geen
gemeente subsidie krijgen) komen in aanmerking voor huurkorting.
Dit betreft de periode waarin gedeeltelijke lock-down maatregelen
van kracht zullen zijn in 2021. Dit zijn in ieder geval de maanden
januari, februari, maart en april. Naar verwachting zijn er ook in mei
en wellicht juni beperkende maatregelen van kracht. Naar rato van
het omzetverlies wordt een bepaalde huurkorting gegeven.

30k

200k

De actie ‘Bossche bedrijven voor (startende) horecaondernemers'
wordt ook opengesteld voor (startende) retailondernemers die hulp
nodig hebben bij hun financiële vragen.
Naar aanleiding van de mogelijkheid om winkels op afspraak te
openen, is een informatiebrief verstrekt aan ondernemers en aan de
vraagbaak via het GCC.
De regels voor het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte voor
uitgebreide terrassen voor het seizoen 2021 zijn vastgesteld door
het college. De aanvraagprocedure voor de uitgebreide terrassen is
inmiddels gestart. Er zijn al ongeveer 100 aanvragen binnen, de
meeste tijdelijke vergunningen zijn (onder voorbehoud van de
landelijke regels) verleend.
De subsidie aan het Bossche Taalnetwerk is op peil gehouden
ondanks het wegvallen van de klassikale lessen voor grote
groepen. We hebben onze partners van het Bossche Taalnetwerk
gestimuleerd om een alternatieve (online) vorm van les aan te
bieden zodat de inburgeraars taallessen kunnen blijven krijgen.
Deze digitale taallessen zijn voor de Bosschenaren, dus ook de
statushouders, kosteloos.
Vanaf eind maart starten we met privé taal- en computerlessen bij
Weener XL. Dit doen we in samenwerking met ABC Leer Mee.
Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen

Geen
leges,
geen
pre-cario

-

-

Vanaf 3 maart is Vindingrijk open voor winkelen op afspraak,
conform de geldende richtlijnen.
Er wordt gewerkt aan een plan voor de zogenaamde ‘lock out’ van
de binnenstad voor het moment waarop de regels dat weer
toelaten, met aandacht voor het managen van bezoekersstromen
naar en in de stad en mogelijkheden om samen met retailers hun
verdienvermogen te optimaliseren.

25k

Naar aanleiding van de aangekondigde mogelijkheid voor winkels
om met ‘click and collect’ te gaan werken (vanaf 10 feb) wordt
middels een brief informatie verstrekt aan de winkeliers en een
vraagbaak via het GCC ingericht (Q&A).
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De voorbereidingen voor een gemeentelijk herstelfonds voor
ondernemers zijn van start gegaan en vervolgens overgenomen
door de Regeling Bedrijvenschade Corona van de rijksoverheid.
Vanaf 1 april 2021 is het aanvragen van een tegemoetkoming uit
deze regeling mogelijk. Wij ondersteunen ondernemers bij het
verhalen van hun schade bij hun verzekering en bij RVO.

PM

SPORT EN RECREATIE
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen

Extra

Dekking Rijk

gemeente

Al
besteed

Verenigingen kunnen ondersteuning krijgen van het team
Vereniging Ondersteuning van 'S-PORT over hoe op te starten na
corona, bijvoorbeeld over ledenwerving strategieën.
In het kader van het landelijke steunpakket sociaal en mentaal
welzijn en leefstijl worden extra investeringen gedaan voor sporten
in de openbare ruimte, de aanschaf van duo-fietsen, extra inzet op
het Bosch sportakkoord en kleine opdrachten aan geselecteerde
sportverenigingen en sportaanbieders om kwetsbare inwoners aan
het bewegen te krijgen.
Het Rijk heeft een specifieke steunmaatregel voor zwembaden en
ijsbanen ingesteld om het exploitatietekort als gevolg van Corona
op deze onderdelen te compenseren. De gemeente heeft deze
uitkering voor Kwekkelstijn en Sportiom aangevraagd en stelt deze
vervolgens aan de exploitanten beschikbaar.
Ook voor het eerste kwartaal 2021 is de landelijke Tegemoetkoming
Verhuur Sportaccommodaties (TVS) regeling doorgezet. Die
regeling maakt het mogelijk om 75% van de vaste huur van de
sportaccommodaties over het eerste kwartaal van 2021 kwijt te
schelden. We verlenen uitstel van betaling voor de vaste huur van
sportaccommodaties voor het tweede kwartaal 2021 tot het moment
dat duidelijkheid is over de regeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportorganisaties van het Rijk over een periode. Deze regeling
stopt uiteraard vanaf het moment dat het binnen en buiten sporten
weer is toegestaan

minder
inkom-

uitgaven
Nog te
besteden

sten

315K als
onderdeel van €
1,3 miljoen
rijksmiddelen en
steunpakket

PM

125K

Er mag weer volop gesport worden jong en oud zowel binnen als
buiten. Ook mogen er weer wedstrijden gespeeld worden door de
jeugd en volwassenen.
Dus ook sporthallen, zwembaden, sportscholen, fitnesscentra,
klimhallen, etc mogen weer volledig open voor jong en oud.
Na het sporten zelf en voor toeschouwers dient men wel de 1,5
meter afstand in acht te nemen. Dat geeft nog wel beperkingen aan
het totaal aantal bezoekers dat gelijktijdig in de sportaccommodatie
aanwezig mag zijn.
Ook voor volwassenen zijn wedstrijden tegen andere clubs weer
toegestaan
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Er mag ook weer publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en
trainingen, maar wel op basis van 1,5 meter afstand.
De sportkantines mogen ook weer volledig open, maar wel op basis
van de algemeen nog geldende regels die ook voor de horeca
gelden (o.a. 1,5 meter).
Met het opengaan van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
wordt er ook weer gymles binnen gegeven. Ook worden er weer
zwemlessen gegeven in de overdekte zwembaden.
In enkele gevallen kunnen sportorganisaties en
ondernemers ook een beroep doen op algemene landelijke
ondersteuningsmaatregelen.

CULTUUR EN EVENEMENTEN
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen

Extra

Dekking Rijk

gemeente

Al
besteed

De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement
aangenomen om € 100.000 vrij te maken voor het organiseren van
een moment (weekend/week) waarin sportclubs en culturele
verenigingen zich kunnen presenteren in de gemeente. Op dit
moment werken wij dit verder uit.

minder
inkom-

uitgaven
Nog te
besteden

sten

100k
(amendem
ent
coronaher
stel raad
16 juni)

De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement
aangenomen om € 25.000 vrij te maken om te verdelen over de
carnavalsdorpen voor ondersteuning bij het organiseren van het
komende carnaval en de bijbehorende optocht.

25k
(amendem
ent
coronaher
stel raad
16 juni)

Carnavalsorganisaties die begin dit jaar een subsidie hebben
ontvangen van minder dan 5.000 euro hebben we laten weten dat
zij deze subsidie kunnen houden. Dit omdat in deze gevallen het
subsidiebedrag direct is vastgesteld. De betreffende organisaties
hebben we verzocht de ontvangen subsidie nog dit jaar op een
passende manier te besteden voor andere culturele activiteiten.
Zoals mogelijk activiteiten rondom 11-11.
Het Rijk heeft ook voor 2021 een bedrag toegezegd voor
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De organisaties
die vorig jaar direct (via een van de fondsen of rechtstreeks) geld
kregen van het Rijk, kunnen vooralsnog ook in 2021 op een
Rijksbijdrage rekenen. Vorig jaar hebben wij die bijdrage moeten
matchen. Waarschijnlijk krijgen de organisaties nu minder dan vorig
jaar. Hoewel wij waarschijnlijk niet verplicht zijn te matchen, is de
kans dat de organisaties zonder onze bijdrage toch in problemen
komen reëel. Per saldo rekenen we er op dat de in het
gemeentefonds opgenomen bijdrage voor 2021 nodig is om

150k

2.009K

PM
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gemeentebreed de tekorten in de cultuursector voor een deel te
compenseren.
Voor het derde kwartaal heeft het rijk extra middelen gereserveerd
voor de regionale en lokale cultuur (BZK 51,5 miljoen) voor
gemeenten. Dit bedrag komt naast de 60 miljoen voor de lokale en
buurt- en dorpshuizen in de eerste helft van 2021. Het is nog niet
duidelijk welk bedrag hiervan uiteindelijk in ’s-Hertogenbosch
terechtkomt.
Het Rijk stelt middelen beschikbaar om het sociaal en mentaal
welzijn onder inwoners te verbeteren en de gezondheid van
inwoners te bevorderen. Een deel daarvan wordt besteed aan
cultuur. Huis73 heeft de opdracht gekregen om In de wijken voor
jongeren van 12+ “Vraaggericht aanbod en creatieve workoutprogramma’s” te organiseren en op locatie van Huis73 jongeren
12+ “Studeren en creatieve workout-programma's” aan te bieden.

Omdat individuele kunstenaars (Makers) en kleine
samenwerkingsverbanden vaak buiten de landelijke
regelingen vallen hebben we in de cultuurfondsen extra
ruimte gemaakt voor het indienen van projecten waarmee zij
snel enigszins geholpen worden om hun beroepspraktijk
gaande te houden. In totaal zijn 36 projecten aangevraagd,
26 zijn er toegekend en 9 zijn er in behandeling. Vaak
hebben deze projecten inhoudelijk een relatie met sociale
gevolgen van de Corona lockdown. Zo werd een
audiowandeling waarbij daklozen je meenemen naar
verborgen plekken in de stad, en “logeerde” kunstenaar
Marielle Lapidaire in het JB-ziekenhuis en maakte 29
fotoportretten met persoonlijke verhalen van medewerkers.
De organisatie “Ongekend” gaf 15 jonge kunstenaars een
digitaal platform nu zij niet kunnen exposeren
(https://www.solosocial.nl/)
Het door het Rijk in 2020 aan de gemeente beschikbaar
gestelde geld voor de lokale culturele infrastructuur, is in het
eerste kwartaal van dit jaar verder toegekend. Een deel
daarvan is gebruikt voor matching. Voor het overige (578K) is
aan de volle breedte van de cultuursector schade uitgekeerd.
Zoveel mogelijk hebben we daarbij maatwerk toegepast. Zo
hebben ruim 60 amateurverenigingen een forfaitair bedrag
gekregen en is bij anderen, bijvoorbeeld het Grafisch Atelier
of het JBAC gekeken naar de concrete schadebedragen. De
laatste beschikkingen zijn onlangs de deur uitgegaan.
Daarmee zijn de Rijksgelden Cultuur in het gemeentefonds
grotendeels gebruikt. Het geld dat resteert zal bij de
middelen worden gevoegd voor de lokale culturele
infrastructuur 2021.

85K

327K

426K

152K

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING, OPENBARE RUIMTE & COMMUNICATIE EN
VEILIGHEID &TOEZICHT
Financiële impact (eerste indicaties)

Coronamaatregelen

13

Extra

Dekking Rijk

uitgaven
gemeente

inkomAl
besteed

De behoefte aan ontmoeten, bewegen en verblijven in de
Bossche wijken en dorpen is groot. Mensen willen elkaar
weer zien en samen bezig zijn. Als gemeente kunnen we dat
faciliteren door (al dan niet tijdelijk) kleine slimme
aanpassingen in de openbare ruimte te realiseren. Onze
wijkmanagers bekijken samen met inwoners wat de wensen
zijn en wat er mogelijk is.

min-der

Nog te
besteden

sten

€100K
(amendem
ent
coronaherstel
raad 16
juni)

De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement
aangenomen om € 100.000 vrij te maken voor verhogen van het
budget Openbare ruimte wijken en buurten met 100.000 euro om
daarmee slimme aanvullende maatregelen te nemen die het
ontmoeten, bewegen en verblijven in de openbare ruimte
bevorderen. Op dit moment werken wij dit verder uit.
Op het moment dat aangekondigd wordt dat ook de laatste
coronamaatregelen vervallen, rollen we in het daaropvolgende
weekend een voorbereid plan uit, waarin we - samen met partijen in
de stad - de informele ontmoeting tussen alle inwoners mogelijk
maken. Dat bereiden we de komende maanden voor met externe
partijen.

80k

We zien af van het heffen van precariobelasting over de periode 1
januari 2021 tot 31 mei 2021 voor alle precario verschuldigde
objecten (voorstel)
Verlenen van een huurkorting onder voorwaarden aan huurders van
de steiger Bolwerk St. Jan en gebruiker steiger Muziek op
de Binnendieze gedurende de periode van gedeeltelijke lockdown
maatregelen 2020/2021.

240K

16K

Op 15, 16 en 17 maart zijn de tweede kamer verkiezingen
georganiseerd. Uitvoerige coronamaatregelen ingezet en een
uitgevoerd communicatieplan.

230K

Extra tijdelijke werkzaamheden in de publieke dienstverlening (o.a.
klantgeleiding).

Max.

We zijn gestart met de realisatie van een gedenkplek voor
coronaslachtoffers en nabestaanden van coronaslachtoffers bij de
entree van het aan te leggen voedselbos, ter hoogte van het
Kanaalpark. Dit doen we in samenwerking met de stichting
Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke
stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting).

10K

We hebben passend stilgestaan met een korte documentaire ‘1 jaar
corona gemeente ’s-Hertogenbosch’ bij 1 jaar corona in ons land.
De documentaire is in het weekend van 13 en 14 maart via de
lokale omroep Dtv Den Bosch uitgezonden. Onderdeel van de
documentaire is de start van de gedenkplek. We hebben gekozen
voor een filmische bijdrage omdat het helaas niet mogelijk is een
fysiek bezinningsmoment (met publiek) te houden.
Uitvoeren bewonersonderzoeken en bijhouden coronadashboard
Vanwege het coronavirus zullen er extra uitgaven worden gedaan
voor communicatie richting inwoners, bedrijven en instellingen. Het

250K

102K

10K
10K
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betreft o.a. uitgaven voor extra pagina's in de Bossche omroep,
advertenties in lokale en regionale media en social media.
De lockdown zorgt voor extra drukte in parken en aan strandjes
(o.a. zuiderstrand en Prins Hendrikpark). Hierdoor moet wekelijks
extra inzet worden gepleegd om de afvalbakken te ledigen en om
de locaties verder schoon te houden. De extra kosten tot en met
april zijn ongeveer 18.000. Voor het hele jaar 50.000.
De Rijksbijdrage voor extra kosten inzameling huishoudelijk afval
wordt toegevoegd aan de Voorziening Afvalstoffenheffing.
Betreffende extra kosten zijn in 2020 ook ten laste van deze
Voorziening gekomen (gesloten circuit inzameling huishoudelijk
afval eigen inwoners).
Crowdmanagement:
− Continuering bestaande maatregelen (o.a. markeringen,
belijningen, druktemeter en communicatie);
− Extra (tijdelijke) maatregelen ikv versoepeling maatregelen
worden voorbereid, zoals beperking STS toegang op drukke
tijden of inzet city-hosts.
Er wordt extra ingezet op handhaving in verband met corona.
Hiervoor wordt personeel ingehuurd bij P1.
Een deel van deze kosten zal gecompenseerd worden door de
specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving.
De hoogte van deze compensatie is nog niet bekend.
De handhaving van de TWM vraagt blijvend aandacht. Er wordt niet
alleen ingezet op handhaving door BOA’s en politie, maar er wordt
breed gekeken hoe de verschillende sectoren in de regels begeleid
en aangesproken kunnen worden (jeugd, horeca, sport, cultuur,
retail). Zeker ten aanzien van de verruiming afhalen/ beperkt
winkelen is dit belangrijk
Zolang als de avondklok geldt wordt door politie en Stadstoezicht
elke avond vanaf 21.00u ingezet op de handhaving hiervan. Ook de
parkeerBOA's worden hiervoor ingezet
Carnaval gaat dit jaar niet in traditionele vorm door. De
carnavalsorganisaties bieden een alternatief programma aan cfm
TWM en staan in contact met gemeente. Gemeente en politie
bereiden de handhaving voor mocht in relatie tot carnaval de TWM
overtreden worden door personen, groepen of bedrijven
Eventuele demonstraties in relatie tot corona worden voorbereid

18

252K

15K

252K

8K (verwijderen
markeringen e.d.
na lockdown )

PM

PM
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