Corona-maatregelenoverzicht vanaf 26 januari 2021
periode: 26 januari 2021 – 9 februari 2021
In onderstaand overzicht staan de coronamaatregelen vanaf 26 januari 2021. De maatregelen staan per thema
ingedeeld. Hier vindt u het corona-maatregelenoverzicht met alle maatregelen die genomen zijn vanaf 15 maart
2020 tot en met 25 januari 2021.

Inhoud van de maatregelen

Financiële impact (eerste
indicaties)
extra uitgaven
minder
inkomsten
gemeente

rijk

ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Extra uitgaven
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 26 januari
gemeente

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.
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).
We zijn gestart met de voorbereiding op 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 regeling geldt voor de
periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. In deze periode bieden we een
ruimere toegang tot het instrument van de bijzondere bijstand. Huishoudens
kunnen een tijdelijke tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten krijgen. Het is
geen inkomensondersteunende regeling.
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.

Minder
inkomsten

rijk

9K
(schatting)

Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust

TALENTONTWIKKELING
Extra uitgaven
Nieuwe corona maatregelen vanaf 26 januari
gemeente

Minder
inkomsten

rijk

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
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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 's-Hertogenbosch 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 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.

40K

15K

20K

Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust

Op dinsdag 26 januari zijn de jongerencentra voor een dag opengesteld voor
jongeren om hun verhaal te kunnen doen naar aanleiding van de rellen. Op
andere dagen is er in jongerencentra een beperkt aantal activiteiten voor
besloten groepen die zich vooraf hebben aangemeld. Vanwege de corona
richtlijnen ligt het accent op ambulant werk en buitenactiviteiten.

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
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Extra uitgaven
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 26 januari
gemeente

rijk

PM

PM

Minder
inkomsten

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 wordt gewerkt aan een plan voor de zogenaamde ‘lock up’ 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.
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).
Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust

Direct na de rellen is een intensieve communicatie gestart (bestuurlijk en
ambtelijk) met de getroffen ondernemers en met de ondernemersvereniging
Hartje. Er is een brief verspreid waarin hulplijnen worden aangeboden op diverse
vlakken. Voor de komende periode wordt het contact met de getroffen
ondernemers gecontinueerd om mogelijke hulpvragen snel in beeld te hebben
en daadwerkelijk hulp of richting te kunnen bieden.
De voorbereidingen voor een gemeentelijk herstelfonds voor ondernemers zijn
van start gegaan. Deze voorbereidingen wachten nu eerst op de uitwerking van
het Schadefonds van de rijksoverheid.
Diverse initiatiefnemers van crowdfundingsacties hebben zich gemeld bij de
gemeente, wij ondersteunen hen en Hartje bij de verdeling van de opgehaalde
gelden.

SPORT EN RECREATIE
Extra uitgaven
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 26 januari
gemeente

Minder
inkomsten

rijk

Met het opengaan van het basisonderwijs zal er ook weer gymles gegeven
worden. Het advies hierbij is om dat zoveel als mogelijk buiten te doen.
In vervolg op de verlenging van de lockdown wordt ook de regeling
tegemoetkoming verhuur portaccommodaties (TVS) verlengt. In enkele gevallen
kunnen sportorganisaties en ondernemers ook een beroep doen op algemene
landelijke ondersteuningsmaatregelen. Er is ook een ondersteuningsmaatregel specifiek voor zwembaden en ijsbanen op komst.
Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING, OPENBARE RUIMTE EN COMMUNICATIE
Extra uitgaven
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 26 januari
gemeente

Minder
inkomsten

rijk
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De besluitvorming van het kabinet op 2 februari tot continuering van de landelijk
lockdownmaatregelen is communicatief via online en socialkanalen toegelicht.

Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust

Persoonlijke ontmoetingen en telefoongesprekken met getroffen inwoners en
ondernemers en contacten met instellingen door koning, minister van Veiligheid,
burgemeester, wethouders en vanuit de gemeentelijke organisatie.
Brieven zijn gestuurd door college aan getroffen inwoners waarin luisterend oor
en hulp wordt aangeboden. De gemeente heeft inwoners bovendien opgeroepen
om bij gevoelens van angst, boosheid of verdriet contact op te nemen met
slachtofferhulp of Koo.
Met de politie heeft de burgemeester persoonlijk contact gehad om hen een hart
onder de riem te steken. De burgemeester is aanwezig geweest bij het
werkbezoek van minister Veiligheid aan de politie. Daarnaast heeft het college
een brief gestuurd aan de politie.
Waarderende (bestuurlijke) communicatie over verbinding en kracht van de
samenleving zijn gedeeld via internet- en sociale mediaberichtgeving, film,
mediareacties en ontmoetingen op straat.
De gemeente heeft actief het gesprek van de burgemeester en de wethouder
Economische zaken gecommuniceerd en het herstelfonds aangekondigd.
De gemeente heeft actief gecommuniceerd dat 20 relschoppers een brief van de
burgemeester hebben ontvangen dat ze een boeten kunnen ontvangen als ze
weer gaan samenscholen of zich uitdagend gaan gedragen.
Schouwen en schoonmaken openbare ruimte (schade indicatie?)

VEILIGHEID EN TOEZICHT
Extra uitgaven
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 26 januari
gemeente

Crowdmanagement:
− Continuering bestaande maatregelen (markeringen, belijningen,
druktemeter en communicatie);
− Extra (tijdelijke) maatregelen ikv versoepeling maatregelen worden
voorbereid;

Minder
inkomsten

rijk

PM

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 (click and collect) is dit belangrijk.
Zolang als de avondklok geldt wordt door politie en Stadstoezicht elke avond
vanaf 21.00u ingezet op de handhaving hiervan.
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.
Evt. Demonstraties irt corona (bijv. ‘koffie drinken’ 28-2) worden voorbereid.
Specifieke maatregelen nafase rellen en onrust
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Afhandeling/ voortzetting noodbevoegdheden
Last onder dwangsom relschoppers
Opvolging en aandacht voor betrokken jeugdigen ‘sociaal en veilig’. Niet alleen
benaderen vanuit straf, maar ook vanuit zorg en blijven volgen ontwikkelingen.

PM

Begeleiding onafhankelijke onderzoek COT

PM

OOV in samenwerking politie en partners blijvend waakzaam
Intern evalueren gebeurtenissen
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