Overzicht eerder genomen en recente Coronamaatregelen, inclusief
financiële effecten
periode: 10 maart – 15 januari 2021
De meest recente1 maatregelen staan – ingedeeld per thema – in gele letters in het overzicht.
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ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
De basisondersteuning helpt bij het informeren over vaccinatie, bijvoorbeeld bij
inwoners met een verstandelijke beperking.
De extra plekken die we hebben gerealiseerd om de druk op de opvang te
verminderen en dak- en thuisloze mensen in quarantaine te kunnen plaatsen zijn
voor een groot deel in gebruik. We hebben nogmaals gecheckt bij de besturen
van Reinier van Arkel/MO Den Bosch en Novadic-Kentron of er (mede in het
licht van de dreigende Britse mutant) meer nodig is. Dit is vooralsnog niet het
geval.
Tijdens de harde lockdown blijft de dienstverlening op grond van de Jeugdwet,
Wmo 2015, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
doorlopen. Vanzelfsprekend houden we rekening met de aangescherpte
richtlijnen die we van het Rijk hebben gekregen. Dit geldt zowel voor onze eigen
dienstverlening als voor de dienstverlening van onze partners voor
basisondersteuning, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en financiële
dienstverlening.
Tijdens de recente lockdown is alleen individuele dienstverlening op afspraak
mogelijk. We werken zoveel mogelijk telefonisch en digitaal. Wanneer dit geen
oplossing biedt, zijn er beperkte mogelijkheden voor fysiek contact. Zo blijven
alle wijkpleinen open (alleen op afspraak en geen open inloop) en blijven ook
huisbezoeken mogelijk. We kijken wel strikter dan tot nu toe naar de noodzaak
van huisbezoeken. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich
vooraf te laten testen.
Op dit moment is alleen noodzakelijke, geplande, georganiseerde dagbesteding
voor kwetsbare inwoners mogelijk. Professionals beoordelen de noodzaak
hiertoe.
Tijdens de harde lockdown hebben we extra capaciteit geregeld voor de opvang
van dak- en thuislozen. De 12 woonunits aan de Sint Teunislaan 1 zijn bedoeld
als quarantaineplekken en voor de tijdelijke uitbreiding van de opvang wanneer
het winterscenario van kracht is (dit is nu het geval). Indien nodig, wijken we op
incidentele basis aanvullend nog uit naar een hotel.

89K

Tijdens de harde lockdown geldt nog steeds de afspraak met de corporaties om
niet over te gaan tot huisuitzettingen met uitzondering van situaties waarin er
sprake is van veel overlast of intimidatie.
Tijdens de recente lockdown houden we de vinger aan de pols bij onze inwoners
en professionals. Waar mogelijk steken we hen een hart onder de riem. De
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manier waarop wijzigt wel. Veel telefonisch, schriftelijk en digitaal en voorlopig
geen werkbezoeken.
Door de lockdown sluiten we de winkel van Vindingrijk en de
groepsbijeenkomsten in het Participatiehuis. Tot 19 januari 2021. Dit geldt ook
voor de activiteiten bij de groepsgewijze re-integratievoorziening ‘Aan de Slag’.
Omdat het Rijk de tegenvallende inkomsten uit horeca bij buurthuizen en overige
beheerstichtingen met ontmoetingsplekken onvoldoende compenseert, zetten wij
lokaal extra compensatiemiddelen in. We hebben deze middelen binnen de
bestaande begroting gevonden. We hebben een verdeelsleutel opgesteld die
een eerlijke, voorlopige tegemoetkoming van de corona-schade per
beheerstichting biedt. Hiermee voorkomen we dat beheerstichtingen door gemis
aan inkomsten in grote liquiditeitsproblemen komen of failliet gaan.
Als gevolg van de coronacrisis komen sommige ZZP-ers en kleine zelfstandigen
in financiële problemen. Om hen zo goed mogelijk te helpen met hun financiële
vragen is ‘EHBG voor ondernemers’ ingericht: Het is een samenwerking op
initiatief van de gemeentelijke teams EHBG en BBZ en Over Rood. ‘EHBG voor
ondernemers’ is één dagdeel per week op maandag fysiek geopend.
Ondernemers kunnen (op afspraak) terecht.
De kwetsbaarheid onder jeugd en volwassenen stijgt. De rek raakt er bij
sommigen uit. Er zijn zorgen of ons zorg- en ondersteuningsaanbod voor hen de
komende weken/maanden op orde kan blijven. In het overleg Psychosociale
Hulpverlening (PSH) is besloten tot de uitvoering van een risicoanalyse onder
aanbieders basisondersteuning.
Er zijn signalen dat er - anders dan tijdens de eerste golf - nu een geringere
bereidheid onder inwoners is om zich extra in te zetten. Zo zijn er nu minder
buurtinitiatieven dan in het voorjaar. Vanuit het PSH is Galant gevraagd ervoor
te blijven zorgen dat nieuwe initiatieven zo goed mogelijk worden gefaciliteerd.
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Wijkwerkers van Farent worden ingezet om inwoners die in quarantaine zitten te
bezoeken. Dit als uitwerking van het sociaal ondersteuningspakket voor
inwoners in quarantaine.
Wij hebben met Galant contact opgenomen om voor vrijwilligers te zoeken naar
fysieke plekken (bijvoorbeeld de BBS-en) waar vrijwilligers – binnen de geldende
landelijke richtlijnen – veilig bijeen kunnen komen.
Conform de nieuwe landelijke richtlijn mag de besloten georganiseerde
dagbesteding voor kwetsbare groepen doorgaan. We hebben dit actief
gecommuniceerd met partijen in de stad, zoals Farent (huiskamers voor
ouderen), de Loods en Jong Actief.
We zetten samen met onze partners extra in op de aanpak van eenzaamheid
onder jongeren, mensen met een beperking of een chronische ziekte en
ouderen. We zoeken naar creatieve oplossingen/mogelijkheden die er zijn
binnen de landelijke maatregelen.
We gaan ervoor zorgen dat de financieel meest kwetsbaren in onze gemeente
voorzien worden van gratis mondkapjes via informele organisaties. Hierbij
proberen we zoveel mogelijk dubbelingen in verstrekking te voorkomen.
Het betreft een bestuurlijke maatregel. De gemeenteraad heeft hiervoor op 6
oktober unaniem een motie aangenomen.

12,5K

Met de eerste buurthuisorganisaties die hebben aangegeven door Coronamaatregelen in financiële problemen te komen zijn we ambtelijk gesprekken
gestart om de financiële situatie helder te krijgen. We willen voorkomen dat
beheerstichtingen door gemis aan inkomsten uit zaalverhuur of horeca in grote
liquiditeitsproblemen komen of failliet gaan. Ook werken we aan een
verdeelsleutel die een eerlijke tegemoetkoming van de Corona-schade per
stichting biedt. Vanwege de grote diversiteit binnen onze buurthuisstichtingen en
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hun financiële situatie is een simpele generieke verdeling van het door het rijk
beschikbaar gestelde compensatiebudget geen afdoende maatregel.
In het PSH overleg (psychosociale hulp overleg) is afgesproken dat de partners
extra inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers en het voorkomen en
aanpakken van eenzaamheid onder ouderen tijdens de tweede Corona golf
We verlengen de plaatsing van 12 woonunits aan de Sint Teunislaan 1 met een
half jaar tot 1 mei 2021. De units zijn bedoeld als quarantaineplekken en tijdelijke
uitbreiding van de opvang (winterscenario) voor dak- en thuislozen. Indien nodig
wijken we op incidentele basis aanvullend nog uit naar een hotel.
We hebben afspraken gemaakt met Brabant wonen en Zayaz om opnieuw te
stoppen met huisuitzettingen met uitzondering van situaties waarin er sprake is
van veel overlast of intimidatie. We zijn nog bezig om met woonstichting Joost
een vergelijkbare afspraak te maken.
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Samen met partners binnen de Bossche Zomer hebben we vormgegeven aan
de ‘Bossche Gezonde Zomer’ ter ondersteuning van een gezonde leefstijl en
leefomgeving. Verspreid over de gemeente zijn 417 activiteiten georganiseerd
waaraan bijna 16.000 mensen hebben deelgenomen. We hebben als gemeente
onze rol gepakt bij de facilitering en organisatie van activiteiten.
Vanuit het Rijk werd sinds half maart aanbevolen om ook niet-rechthebbenden
op opvang te vangen in verband met Corona. Na wijziging van het rijksbeleid op
1 juni hebben wij per 8 juni ons beleid omtrent opvang van niet-rechthebbenden
aangepast. Sinds 8 juni vangen MO Den Bosch en Novadic-Kentron dan ook
geen niet-rechthebbenden meer op.
EHBG draait met ingang van 29 juni weer spreekuren op locatie Weener XL.
EHBG Sociaal Raadslieden start op 29 juni weer met de spreekuren op de
wijkpleinen en op het stadskantoor.
Een aantal gemeenschapshuizen/sociaal culturele centra is in juni weer beperkt
open gegaan. We hebben hen in overleg met Galant geadviseerd op welke
manier dit weer op een verantwoorde manier kan (invulprotocol, advies over
specifieke activiteiten et cetera).

Reguliere
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De Voedselbank ’s-Hertogenbosch ziet een lichte daling in het aantal aanvragen
voor een voedselpakket. Rond de zomer wordt een toename verwacht. Om deze
op te kunnen vangen gaat de Voedselbank een extra middag open per 1 juli.
We onderzoeken de effecten van vraaguitval in de verpleeghuizen als gevolg
van de Coronacrisis. We verwachten een grotere druk op de mantelzorg, een
toename van het aantal aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning en een
extra druk op de woningmarkt voor kwetsbare inwoners.
We onderzoeken wat er extra nodig is in de nazorg van Coronapatiënten met
fysieke of psychische restklachten.
Het aantal E33-meldingen bij de politie over personen met verward en
onbegrepen gedrag neemt toe sinds de uitbraak van de Coronacrisis. We maken
afspraken met de politie, Farent (Crisisinterventieteam), het Centrum voor
Trajecten en Bemoeizorg, Reinier van Arkel en het Zorg- en Veiligheidshuis om
de samenwerking in de keten te optimaliseren waar het gaat om de aanpak van
deze casuïstiek.
We houden rekening met een toename van het aantal mensen dat vanaf nu een
beroep gaat doen op jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We nemen
nu al maatregelen om dit voor te bereiden.
In de Meicirculaire is € 144 miljoen (landelijk) opgenomen voor de vergoeding
van meerkosten en uitgestelde jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning als
gevolg van de Coronacrisis. Deze middelen worden verdeeld onder gemeenten,
zodat zij (zorg)aanbieders voor deze extra kosten kunnen compenseren. We zijn
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bezig om hiervoor regionale richtlijnen uit te werken (jeugd, Wmo en beschermd
wonen/maatschappelijke opvang). Voor jeugd is de richtlijn al vastgesteld.
Pgb-houders kunnen de gemeente in de periode tussen 1 maart en 1 juni
verzoeken om een verhoging van het Pgb, vanwege meerkosten als gevolg van
de Corona-crisis en de daaruit volgende RIVM-richtlijnen. We volgen hiermee de
richtlijn van het Rijk. De compensatie van de meerkosten maakt deel uit van de
deal van € 144 miljoen (landelijk) die de VNG onlangs heeft gemaakt over
meerkosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (in natura).
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We hebben bij zorgaanbieders geïnventariseerd of groepshulp weer is opgestart.
Dit blijkt helemaal of in ieder geval gedeeltelijk weer te zijn gebeurd. We hebben
deze informatie gedeeld met de gemeenten in de regio.
De tijdelijke woonunits bij Cementrum (Sint Teunislaan) worden behalve als
quarantaineplekken ook ingezet om de druk op de opvangvoorzieningen op te
vangen.
We zetten extra in op vroegsignalering van mensen die na een al dan niet
toegekende Tozo-aanvraag doorschieten naar de bijstand.
Vooral laagbetaalde ZZP’ers en flexwerkers zien hun netto inkomen dalen, ook
nadat ze gebruik hebben gemaakt van inkomensondersteunende regelingen
(zoals Tozo). Ze moeten eraan wennen dat ze met minder geld moeten zien
rond te komen. En dat zijn doorgaans momenten dat er schulden ontstaan.
We benaderen hen actief voor schuldhulpverlening.
We betalen aanbieders van huishoudelijke hulp door voor de maanden maart tot
en met juni op basis van het maandgemiddelde over 2019. Dit is conform de
landelijke richtlijn van VNG en VWS.
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We kijken om naar de doelgroep voor wie het niet vanzelfsprekend is om aan
voldoende voedsel te komen, hiervoor hebben we continu contact met de
Voedselbank. In de afgelopen weken hebben zich ruim 80 (vaak jongere)
vrijwilligers gemeld die zich inzetten voor de Voedselbank. Zij vervangen de
oudere vrijwilligers die zich in de risicogroep bevinden.
We zijn continu in gesprek met onze maatschappelijke partners, waaronder de
GGD, Farent, MEE en Humanitas. De gesprekken gaan over wat er nu nodig is
op het gebied van zorg, participatie en eenzaamheid. We zorgen ervoor dat het
Informatiepunt Eenzaamheid bij Farent goed vindbaar is. In het kader van de
bestrijding van eenzaamheid biedt Farent ook andere diensten aan, zoals
maatjesprojecten en telefooncirkels.
Het is belangrijk dat we omzien naar elkaar. Daarin is naast het eigen sociale
netwerk ook het wijknetwerk van belang. Het wijkwerk zet zich in om samen met
inwoners uit de wijken activiteiten, hulp en ludieke acties te ondernemen om
andere wijkbewoners te ondersteunen. Er is een gratis telefoonnummer geopend
bij Koo en de wijkpleinen. Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen op
de wijkpleinen. Voor inwoners die ondersteuning krijgen bij de aangifte van
inkomstenbelasting is collectief uitstel aangevraagd.
Om werkzaamheden via Koo door te laten gaan, zijn aanvullende beschermende
maatregelen genomen. Ook zijn er bij Koo meerkosten van het gratis
telefoonnummer in verband met het toenemend aantal vragen. Dit geldt ook voor
andere gemeentelijke afdelingen. Ook geven we meer aandacht gegeven aan
Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG).
De druk op mantelzorgers blijft hoog. Via Farent zijn maatregelen getroffen om
mantelzorgers te ontlasten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van maaltijden.
Ook is er een opdracht verleend aan Mantelaar voor een alternatieve vorm van
respijtzorg door zorgstudenten. Hiermee bieden we een alternatief voor de
Wmo-logeerzorg. Mantelzorgers kunnen daarvan nu minder gebruik maken,
omdat hiervoor geen plekken zijn in de verpleeghuizen
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We gaan bij de definitieve toekenning coulant om met verstrekte subsidie als
activiteiten niet door hebben kunnen gaan. We verwachten extra
subsidieaanvragen vanuit het voorliggend veld ter versterking van hun
bedrijfsvoering / inzet vrijwilligers.
In april zijn er woonunits geplaatst en ingericht bij het Cementrum om dakloze
mensen in thuisisolatie/quarantaine te kunnen plaatsen. De woonunits worden
voor maximaal zes maanden geplaatst en alleen gebruikt ten tijde van de
Coronacrisis.
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In Hotel Terminus (Boschveldweg 15) worden daklozen zonder alcohol- of
drugsverslaving 24/7 opgevangen in verband met de spreiding, zodat de opvang
locaties zich kunnen houden aan de RIVM richtlijnen. Het centrum voor trajecten
en bemoeizorg (CvTB) coördineert dit en begeleidt de mensen.
Als er geen reguliere OV-bus rijdt, mogen reizigers gebruik maken van de
Regiotaxi tegen het voordelige Wmo-tarief van € 0,75 per zone. Dekking komt
vanuit de Provincie.
De GGD heeft veel extra taken verricht in verband met de Coronacrisis. Het is
nog niet duidelijk welke omvang aan kosten hieruit voort komen en hoe die
(vanuit de regio) gedekt gaan worden.
Vanaf het begin hebben we onze waardering geuit naar organisaties en
initiatieven in de stad. Zo hebben we brieven gestuurd aan bijvoorbeeld het
jeugd- en jongerenwerk, de huisartsen, het onderwijs en voetbalverenigingen.
Ook zijn bezoeken afgelegd aan Farent mantelzorgers, aan verpleeghuizen. En
contact geweest met naar Reinier van Arkel en verzorgingshuizen.
Snelle en passende ondersteuning voor inwoners die leven in armoede of
schulden. Als onderdeel van onze financiële dienstverlening en EHBG hebben
we een gesprek gehad 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.
Vrijwilligersorganisatie Galant (onderdeel van Farent) spant zich extra in om in
deze tijden passende ondersteuning te bieden aan inwoners, vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Zo bieden zij op hun website inzicht in ‘vraag en
aanbod’ bijvoorbeeld op het gebied van maaltijdverzorging en persoonlijk contact
(belbuddy’s).
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 delen van beschermd wonen en 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.

0K – 27K

We hebben in maart en april in het kader van het winterscenario extra
nachtopvang geregeld in een gymzaal aan de Elzenstraat. Deze voorziening is
inmiddels weer gesloten.
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Onze teams Toegang & Regie leggen daar waar nodig ook huisbezoeken af. De
wachttijden bij Jeugd zijn stabiel.
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Vanaf februari start Dropzone: een inlooppunt waar jongeren terecht kunnen met
vragen. Voorlopig 1 dag per week in jongerencentrum Zuidoost.
Het jongerenwerk krijgt gedurende een maand extra middelen om extra
activiteiten in de wijken te ontwikkelen in de kerstvakantie. De activiteiten zijn
voornamelijk online of gericht op individuele ondersteuning. Daarnaast is er
buitensport voor jongeren onder de 18.
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Vanuit talentontwikkeling leveren we een bijdrage aan de financiering van het
pop-up radiostation Radio Glas dat specifiek op jongeren is gericht. Hiervoor is
er een samenwerking met het jongerenwerk, wijkorganisaties en sport. De
uitzendingen zijn van 27 december 12.00 uur tot 1 januari 3.00 uur.

Bijdrage
7K op
een
totaal
van 42K
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Op oudejaarsdag is er voor jongeren tussen 18 en 30 jaar een extra online
activiteit binnen de aanpak Join Us. Deze aanpak bestrijdt de eenzaamheid
onder jongeren.
In de kerstvakantie wordt een activiteitenaanbod met sport en spel voor de jeugd
vanaf 8 jaar georganiseerd in Empel/Maaspoort door jongerenwerk De Poort,
Eye, ‘S-PORT, Maaspoort Kids en diverse verenigingen (kickbox en voetbal).
Activiteiten zullen voornamelijk online zijn. Vergoeding uit het wijken- en
dorpenbudget.
We organiseren samen met vrijwilligers een wijk-game: Hunted Den Bosch. Een
GPS gestuurd spel waarbij jongeren in kleine groepjes in hun eigen buurt elkaar
proberen te slim af te zijn.
We richten samen met Farent, GGD en Ypse op de jongerencentra een
inlooppunt in voor jongeren (12-23 jaar) waar zij terecht kunnen met vragen en
problemen waar zij mee rondlopen.
We zetten in op een intensieve samenwerking tussen scholen, leerplicht,
schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen om direct in gesprek te
gaan met leerlingen die buiten beeld (dreigen te) raken of onvoldoende
meekunnen met het thuisonderwijs.
In een brief van de wethouder aan medewerkers van organisaties voor
kinderopvang en alle onderwijsorganisaties in onze gemeente heeft de
portefeuillehouder zijn waardering en steun uitgesproken voor het werk dat in
deze moeilijke tijden wordt uitgevoerd.
Eind september is een brief verstuurd naar alle ondernemersverenigingen in de
regio met de oproep om stageplekken en leerbanen beschikbaar te stellen.
Hiermee proberen we schooluitval en jeugdwerkloosheid te voorkomen.
De komende weken wordt, op basis van cijfers, met alle betrokken partners
bepaald welke aanvullende acties nodig zijn.
We gaan in overleg met het Koning Willem I College met het doel om extra
stageplekken aan te bieden bij de gemeente.
Schoolbesturen en gemeente hebben waar mogelijk gezamenlijk informatie
aangeleverd aan het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen over de
kwaliteit van de ventilatie in de schoolgebouwen. De eerste conclusie is dat de
schoolgebouwen – waar nodig met beperkte aanpassingen – voldoen aan de
eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw.
We onderzoeken samen met de schoolbesturen in het PO en het VO de
mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de aangekondigde
doorbouwregeling van het rijk ter verbetering van de ventilatie en duurzaamheid
van de schoolgebouwen.
We overleggen periodiek met de schoolbesturen van het PO, (V)SO, VO en
MBO, de kinderopvang en de GGD over de situatie in het onderwijs en maken
afspraken over te nemen (voorzorgs)maatregelen.
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Samen met de schoolbesturen van het PO, VO en beroepsonderwijs wordt
bekeken hoe – binnen de kaders van de geldende Coronamaatregelen – vorm
kan worden gegeven aan de open dagen van de verschillende scholen. Dit krijgt
in de komende maanden verder gestalte.
Het PSH-overleg (psychosociale hulp overleg) met de zorgpartners is weer
opgestart om de koppeling te leggen en te houden voor de gelijke kansen en de
kwetsbare kinderen. In dit overleg is afgesproken dat leerplicht,
schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, MEE in afstemming met
het onderwijs weer op huisbezoek gaan bij leerlingen die niet naar school gaan.
Door een koppeling te leggen tussen de zorgstructuur op scholen en de
buurtteams worden zorgen/niet pluis gevoelens opgespoord en wordt snel
passende actie ondernomen.
In het PSH overleg is afgesproken dat Farent samen met de partners gaat kijken
op welke wijze vanuit de basisondersteuning individuele ondersteuning kan
worden geboden aan jongeren die risico’s lopen als gevolg van de Corona
maatregelen. Hierbij wordt ook nagegaan hoe we jongeren tijdig in beeld krijgen
die niet zelf om hulp vragen
Op initiatief van de wethouder is samen met de gemeenten Eindhoven en
Tilburg een brief aan de VNG gestuurd waarbij de noodzaak voor het versneld
testen van medewerkers van de kinderopvang wordt ondersteund.
De gemeente heeft deelgenomen in de organisatie en financiering van de
Zomerschool Plus, voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar die vanwege de
Corona crisis iets extra’s konden gebruiken. Er is een subsidie verleend van €
75.000,- voor het zomeraanbod van de kinderen in de leeftijd 4-12 jaar vanuit het
budget Onderwijskansen (voorheen Onderwijsinnovatie). Het aanbod voor de
peuters is gefinancierd met (reguliere) rijksmiddelen.
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De Bossche Vakschool heeft met Avans, PowerUp073 en Stichting
Ondernemend Onderwijs de Talentschool 12+ uitgevoerd. Een vierdaags
programma met workshops en ontspanning voor jongeren die school hebben
gemist.
Aan basisscholen is de mogelijkheid geboden om de musical van groep 8 in een
grote zaal op te voeren en te laten filmen. 9 scholen maken hiervan gebruik en
gaan naar Perron 3. De gemeente betaalt de helft van de kosten.
Om te voorkomen dat een grote groep Bossche jongeren de aansluiting op
school en de arbeidsmarkt verliest, bereiden we onze dienstverlening aan deze
groep de rest van het jaar uit. Dat doen we door:
De inzet van extra capaciteit RMC-coaches (voortijdig schoolverlaten) om
jongeren op school te houden en te zorgen dat zij hun startkwalificatie halen.
Extra aandacht voor praktijkonderwijs en VSO (gevraagd budget 60K).
Inzet van extra capaciteit Werkconsulent jongeren aan de Poort bij WeenerXL
om jongeren die zich melden goed te kunnen begeleiden en plaatsen op een
passende baan.
Inzet van extra job coaching om te zorgen dat jongeren hun baan ook behouden.
Inzet van extra capaciteit accountmanagement bij het Werkgeversservicepunt
om extra baanopeningen voor jongeren te zoeken en te creëren. Dit in nauwe
samenwerking met de accountmanagers economie die bij de vestiging van
nieuwe bedrijven extra aandacht kunnen vragen voor het aannemen van
jongeren.
Een scholings-/trainingsbudget beschikbaar te stellen voor praktische
cursussen/trainingen die jongeren helpen om aan de slag te kunnen.
Om de ontwikkelingsachterstanden van scholieren in te lopen, investeren we
vanuit het Onderwijskansen een bedrag van € 172K voor extra inzet, zoals de

4K

350K
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Zomerschool. Samen met het onderwijs doen we ook een beroep op de
middelen die het Rijk hiervoor inmiddels heeft vrijgemaakt.
Het aantal verzuimmeldingen neemt sterk toe, nu in het primair onderwijs maar
we verwachten een toename in het Voortgezet Onderwijs en in het MBO. Een
deel van de leerlingen komt niet naar school uit angst of omdat gezinsleden tot
de risicogroep behoren. Onze leerplichtambtenaren en onze partners in de
basisondersteuning brengen deze kinderen in beeld en leggen contact met hen.
Dit vraagt tijdelijk om extra capaciteit voor de inzet van een leerplichtambtenaar.
We willen een toename in schooluitval voorkomen en jeugdwerkloosheid
terugdringen. Vanuit het regionale arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant
Werkt met het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB), UWV, gemeenten in de regio en het beroepsonderwijs komen we in actie.
Om de beschikbaarheid van stages en leerbanen te vergroten. Aankomende
studenten ontvangen goede voorlichting over de arbeidsmarktperspectieven
behorend bij hun studiekeuze. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er
zijn om praktijkleren in te zetten voor werkzoekenden en werkenden.
We compenseren de ouderbijdrage op peuterwerk en voor kwetsbare kinderen
van 0-4 jaar. Hiermee trekken we de regeling voor kinderopvang (vanuit het rijk)
gelijk met het peuterwerk en willen we voorkomen dat ouders contracten
opzeggen
Voor de ene jongere gaat het thuis zijn gemakkelijker af dan voor de ander. Op
verschillende manieren willen we jongeren aangehaakt houden. Om te
voorkomen dat ze achterstand oplopen en verveeld raken. Zo zorgen we voor
apparaten voor jongeren die dit thuis niet hebben. In het primair onderwijs is er
een tekort aan apparaten. We werken met Stichting Leergeld. We kochten 110
laptops en Chromebooks aan via onze eigen contacten. Deze worden via de
scholen verdeeld aan de leerlingen. Zodat ook in een tijd van crisis alle kinderen
de kans krijgen om hun talent te blijven ontwikkelen. Niet alle leerlingen in het
basisonderwijs beschikken over digitale hulpmiddelen om thuislessen te volgen
We vergoeden de ouderbijdrage voor kinderen die vanwege hun kwetsbare
positie in de noodopvang zijn, als hun ouders geen recht hebben op de
belastingtoeslag kinderopvang
We realiseren noodopvang voor jongeren met ouders in vitale beroepen, met
een sociaal medische indicatie of in kwetsbare situaties
Onze leerplichtambtenaren bezoeken proactief gezinnen als jongeren niet of
onvoldoende aan het huiswerk toekomen. Zij kijken met een jongere en de ouder
hoe dat komt, wat er nodig is en wat binnen de omstandigheden wel kan. Over
een aantal jongeren van 12 jaar een ouder maken we ons zorgen. We hebben
het onderwijs gevraagd een goede opvang voor hen te regelen. De scholen
hebben direct hulp aangeboden. De Bossche Vakschool en Van Maerlant maken
samen met vijf andere scholen en het jongerenwerk een weekprogramma. De
jongeren kunnen vijf dagen per week terecht op de Bossche Vakschool en
krijgen daar activiteiten aangeboden, zoals kookles en sportles. Ook worden ze
geholpen in het volgen van hun online programma van hun eigen school.

80K

PM

28K

PM

We zetten in op digitaal aanbod jongerenwerk en outreachende aanpak om goed
in contact te blijven
We stimuleren onder meer het YouTube-kanaal van PowerUp073 en via de
website van ’S-port (www.s-port.nl). Hier worden activiteiten voor jong en oud
aangeboden. Deze activiteiten zijn zeer geschikt om alleen in en rondom huis te
doen, zoals fit-challenges of gezonde snacks maken.
Om ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare inwoners is het belangrijk
dat deze toegankelijk is voor iedereen. We merken dat de informatievoorziening
inclusiever moet en werken daarom ook samen met organisaties vanuit
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verschillende culturen en religies bij het voorlichten en signaleren, dit vraagt
meer inzet van de tolkentelefoon. Ook in het onderwijs is de tolkendienst
beschikbaar. Leerkrachten kunnen een tolk inzetten om anderstalige ouders te
bereiken, bijvoorbeeld om een toelichting te geven op de verwachtingen rond het
thuisonderwijs.
Samenwerking primair onderwijs voor aandacht voor de overgang naar
brugklassers En samenwerking in verband met alternatief introductie MBO en
HBO. Samenwerking / verbinding Voortgezet Onderwijs, gemeente,
Jongerenambassadeurs en wellicht culturele initiatiefnemers om te voorzien in
aandacht voor de eindexamenleerlingen.
We nemen deel aan de landelijke Expertgroep Gelijke Kansen Alliantie van Min
OCW (evenals deelname universiteiten, Centraal Bureau Statistiek, landelijke
Kinderopvangorganisatie BOINK, bestuurders lokale overheden,
vertegenwoordiging basisschool en voortgezet onderwijs). Doel is onderzoeken
hoe de achterstanden ingehaald kunnen worden, het geloof in eigen kunnen kan
worden versterkt en brugklassers komend jaar ene goede start kunnen maken.
We overleggen periodiek met partners Mobiliteit/ Talentontwikkeling/ Welzijn in
het kader van het (weer) opengaan van de scholen.
Nu de scholen weer open zijn/gaan zoeken we naar oplossingen voor de
verschillen die zijn ontstaan. Naast aanwending van beschikbare middelen, is
extra budget nodig. De subsidie onderwijswijsinnovatie is ingetrokken. Het
vrijgekomen budget wordt gebruikt voor Onderwijskansen in relatie tot Corona.

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
Extra uitgaven
Maatregelen
gemeente

We werken samen met de retailondernemers aan een campagne die van start
kan op het moment dat de huidige lockdown versoepeld kan worden, zodat we
meteen kunnen inzetten op spreiding van bezoek aan de binnenstad en aan het
centrum van Rosmalen.

Minder
inkomsten

rijk

PM

We ondersteunen de supermarkten bij de verwachte drukte voor de kerstdagen
en oudjaarsdag door kunst- en cultuurstudenten in te schakelen die klanten op
luchtige wijze op de geldende regels kunnen wijzen.
De accountmanagers detailhandel en horeca verzorgen in samenwerking met de
afdeling OOV de toelichting op de nieuwe lockdownregels aan
retailondernemers. Waar mogelijk denken zij mee met mogelijkheden om
producten te bezorgen bij klanten.
Huurders in de categorie overig/commercieel (huurders die geen gemeentesubsidie krijgen) komen in aanmerking voor huurkorting. Dit betreft de periode
waarin gedeeltelijke lockdown-maatregelen van kracht zijn. Voor het jaar 2020
zijn dit vijf maanden: medio maart tot en met eind mei en medio oktober tot en
met eind december. Naar rato van het omzetverlies wordt een bepaalde
huurkorting gegeven. Voor 2021 geldt dat in de maanden januari, februari en
deels maart lockdown maatregelen van kracht zijn.
Binnen WeenerXL wordt het aantal mensen dat in de industrie werkt
teruggebracht naar 30 personen per zelfstandige ruimte. Dit in afwijking op de
toegestane 100 personen.
Stroomlijning loket functies voor noodlijdende ondernemers waarin alle
gemeentelijk hulp voor deze doelgroep wordt gebundeld. (schuldhulpverlening,
bijstandhulpverlening, bedrijfsondersteuning, bedrijfsleningen). Aan de hand van
een aantal concrete casussen onderzoeken we of en waar aanvullende hulp

200K

100K

Reguliere
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gewenst is. We brengen een 20-tal pas gestarte ondernemers in contact met
adviseurs uit ons bedrijvennetwerk zodat zij op laagdrempelige wijze advies
kunnen krijgen over accountancy, juridische zaken en fiscaliteiten.

WXL,
EE)

De accountmanagers Economie organiseren online gesprekken per branche om
met ondernemers van gedachten te wisselen over de nieuwe maatregelen en te
bespreken waar de gemeente maar ook ondernemers onderling elkaar kunnen
helpen. De portefeuillehouder sluit zoveel mogelijk aan bij deze gesprekken.
Voor het Kerstreces worden (online) gesprekken gevoerd met ondernemers
vanuit de levensmiddelengroothandels en supermarkten, bouwmarkten,
tuincentra en boutiquehotels. De dienstverleningsbranches volgen in het nieuwe
jaar. We voegen daar onlinegesprekken met retailondernemers en de
centrummanagementorganisaties aan toe.

Reguliere
inzet

De accountmanagers Economie voeren (evenals in het voorjaar en in de zomer)
gesprekken met horeca- en retialondernemers om de horeca- en retailregels toe
te lichten en waar nodig mee te denken in de praktische vertaling daarvan.
Het college heeft 350K vrijgemaakt om extra ondersteuning te bieden aan
werkloze jongeren. WeenerXL heeft hiervoor in afstemming met het UWV extra
capaciteit en dienstverlening voor ingezet. Deze dienstverlening wordt geboden
door WeenerXL omdat het UWV geen dienstverlening biedt aan jongeren die
kortdurende WW ontvangen. Werkloze jongeren worden actief benaderd en
gewezen op de mogelijkheid voor ondersteuning. We helpen jongeren zoeken
naar werk, helpen ze met oriënteren op hun positie op de arbeidsmarkt en waar
nodig bekostigen we kortdurende opleidingen/cursussen.

Reguliere
inzet
350K

In samenwerking met het UWV is een lijst samengesteld van 331 Bossche
jongeren met een WW-uitkering. Al deze jongeren worden door consulenten van
Weener XL gebeld en er wordt dienstverlening aangeboden. Met jongeren die
dat willen is inmiddels een afspraak geweest of staat deze gepland. Alle
deelnemers die al zijn gebeld hebben op dit moment een of meerdere
sollicitatiegesprekken gepland staan bij reguliere werkgevers.
Met de financiële middelen zijn 30 extra Startersbeurzen opengesteld. Daarmee
kunnen afgestudeerde jongeren op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden,
32 uur per week, werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en hun kansen op de
arbeidsmarkt vergroten en verbeteren. Elke maand ontvangt een starter hiervoor
van de werkgever een vergoeding van minimaal 500 euro per maand.
Samen met de regiogemeenten garanderen we voor de komende drie jaar de
cofinanciering voor het leerwerkloket. Tot en met 2020 wordt dit uit incidentele
regionale middelen bekostigd. De gemeenten willen dat de dienstverlening van
het Leerwerkloket de komende jaren op peil blijft. Om die reden dragen de
gemeenten jaarlijks samen €62.500,- bij. Voor onze gemeente betekent dat naar
rato circa € 15.870,- per jaar.
Om de duurzame uitstroom van jongeren te vergroten hebben we het budget
van de Weener Academie met € 50.000,- verhoogd. Hierdoor kunnen er meer op
uitstroom gerichte opleidingen, trainingen en cursussen worden aangeboden.
We brengen gemeentebreed de ondersteuning beter in beeld voor zzp-ers die ,
om voor welke reden dan ook, genoodzaakt zijn te stoppen met ondernemer zijn.
dit als voorbereiding op de afnemende steunpakketten van de rijskoverheid. Het
gaat daarbij om zowel de nodige dienstverlening voor zzp-ers tijdens hun
ondernemerschap, als dienstverlening die van belang is voor zzp-ers op het
moment dat zij besluiten te stoppen.

Reguliere
inzet
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Het actieplan brede binnenstad, waar op dit moment aan gewerkt wordt, wordt
meer gericht op de aanpak van de effecten van corona op het functioneren van
de brede binnenstad. Het actieplan geeft tevens een economische blik op de
komende 10 jaar. We bieden het actieplan de raad in de raadscyclus van maart
ter agendering aan.
Door WeenerXL is een webinar gemaakt voor alle Tozo 2 aanvragers. In dit
webinar worden ondernemers meegenomen in de vragen; Doorgaan met
ondernemen? Werken in loondienst? Of bijstand? In het webinar worden
praktische tips, informatieve sites en waardevolle inzichten gedeeld.
Verruiming bevoorradingstijden (tot medio mei) en verruiming
winkelopeningstijden supermark-ten om aan alle behoeften van inwoners en
ondernemers tegemoet te komen.
Cofinanciering van data-gerelateerde projecten op het terrein van onderwijsinnovatie in het VMBO en MBO (betreft verschuiving van middelen binnen het
Economisch ActiePlan)
We gaan een ondernemers-enquête uitvoeren (periodiek in 2020), mede als
input voor de Corona monitor.
We zetten een Corona monitor op, waarmee de gemeentebrede impact van
Corona op alle beleidsvelden wordt gevolgd.

Reguliere
inzet

Reguliere
inzet

20K

7K
20K

We werken aan een datagedreven monitoring van de bezoekersstromen en
daarmee de drukte in de (brede) binnenstad. Om dit mogelijk te maken vindt een
verschikking van projecten binnen het Economisch ActiePlan plaats.
We werken met een ruimtelijke verdelingsstrategie. Hiermee maken we in deze
bijzondere periode de ontmoeting weer mogelijk. Op een veilige manier, binnen
de kaders die landelijk gelden. De afspraken zijn uitgewerkt in beleidsregels. Op
basis hiervan geven we initiatieven voor terrasuitbreidingen en andere plannen
voor de Bossche Zomer ruimte. We werken onder meer met
toestemmingsformulieren (gedoogbesluiten).
De ruimtelijke verdelingsstrategie is vertaald in een update van de beleidsregels
voor de winterperiode.

68K

We plussen het snelloket op om de aanvragen in het kader van de Bossche
Zomer qua ruimtegebruik te kunnen beoordelen.
Het snelloket is opnieuw geopend, maar nu voor de aanvragen in het kader van
de winterperiode en de Bossche Winter. Ondanks de gehele sluiting van de
horeca en dus de terrassen, worden aanvragen voor winterterrassen wel alvast
inhoudelijk getoetst zodat er bij wijzigende regelgeving direct geschakeld kan
worden. Dit doen we mede op verzoek van de horecaondernemers.
Afschalen van de WSW, beschut werk en dienstverlening participatiewet om
besmettingen bij WeenerXL te voorkomen
Inzetten op het aan het werk houden en krijgen van een kwetsbare groep
mensen die door de crisis hard geraakt wordt
Inrichten digitaal backofficeloket voor de gemeenten in de regio om daarmee de
lokale ondernemers via de lokale loketten van de juiste informatie te voorzien en
te ondersteunen. Het digitale backofficeloket is verlengd naar 2021.
Opzetten digitale marktplaats voor vraag en aanbod in samenwerking met de
provincie (“Brabantvoormekaar”)
We hebben vanaf het begin van de crisis - via belrondes - langs ondernemers in
diverse sectoren opgehaald hoe de situatie voor die ondernemers en hun sector
er op dat moment uit zag
Het starten van de campagne ‘Samen zijn wij Den Bosch’ om inwoners op te
roepen om lokaal te kopen en te blijven genieten van ons cultureel aanbod. En
om lokale ondernemers een hart onder de riem te steken (o.a. organiseren van
webinar voor ondernemers detailhandel)

Verschuiving
capaciteit

Verschuiving
capaciteit

125K

100K

2,5K

80K
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Ondersteunen van het concept de digitale winkelstraat, samen met
initiatiefnemer Hartje ’s-Hertogenbosch. Met als doel het offline en online
winkelen sterker te verbinden
Opzetten van een snelloket om initiatieven, vragen en ideeën uit de samenleving
met betrekking tot de 1,5-meter-economie snel en multidisciplinair op te pakken
en initiatiefnemers waar mogelijk te ondersteunen
Burgerpeiling Maatschappelijke Impact Corona (inzet van het digipanel (inzet
tooling), kosten voor het opstellen en verwerken van het onderzoek, kosten voor
infographic en animatie)
Het indienen van een subsidieverzoek van € 500.000 bij de provincie. Dit doen
we mede namens de regio Noordoost Brabant, Noordoost Brabant Werkt,
AgriFood Capital en Ondernemerslift+. Met deze extra middelen informeren we
ondernemers en zzp’ers in de hele regio actief over de diverse steunmaatregelen. Ook helpen we 200 kansrijke MKB’ers en startups om de crisis te
overleven en nieuwe business te creëren voor de periode, na de coronacrisis.
Verder is ook een deel van de middelen bestemd voor eerste hulp aan
medewerkers in het MKB die met ontslag worden bedreigd

5K

We zijn ons ook blijven inzetten op de verschillende regionale of landelijke
overlegtafels (zoals KEIC Brabant, Kamer inclusieve arbeid, RBO Jeugd, POHO
MZ, stuurgroep RWB). Met als doel om zo het verschil te blijven maken als het
gaat om regionale aandacht voor ontwikkelingen en effectieve keuzes. Zoals het
continueren van de inzet coördinator ondersteuning zelfstandigen bij
werkgevers-servicpunt
We hebben uitstel van betaling verleend aan huurders in het gemeentelijk
vastgoed, die om uitstel van huurbetaling vragen. Het bedrag van de uitgestelde
huurbetaling bedraagt op dit moment ruim € 500.000. Met huurders worden
afspraken gemaakt over het inlopen van de uitgestelde huur. Naar verwachting
zal dit voor een deel van de huurders niet volledig gaan lukken, m.n.
organisaties die het moeten hebben van fysieke bijeenkomsten en bezoek
(horeca, evenementenorganisaties etc).
Voortgang houden in gebieds- en locatieontwikkelingen. De vraag naar
woningen blijft onverminderd groot. We zorgen voor continuïteit in projecten
Nu fysieke bijeenkomsten als onderdeel van de omgevingsdialoog of ruimtelijke
procedures niet kunnen, hebben we de afgelopen weken de participatie online
vormgegeven met webinars, websites en online participatieplatform
Binnen de omstandigheden lag en ligt onze focus op het aan het werk houden
en krijgen van mensen. Met als doel zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten
worden van een bijstandsuitkering en daarmee gepaard gaande inkomensval
Inrichten en uitvoering geven van het Tozo proces. We hebben ca 35 fte van
onze werkconsulenten ingezet om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te
handelen
Actief communiceren over en uitvoering geven aan de regeling voor ‘broodnood’
in gevallen waarin dat nodig is
In samenwerking met de B5 gemeenten hebben we bij het Rijk gelobbyd voor
ondersteuning van startups en scale ups met als resultaat een fonds voor
leningen voor startups van 4 ton voor heel Brabant, beheerd door Brainport
We moesten Vindingrijk sluiten. Later is Vindingrijk weer geopend, binnen RIVMrichtlijnen
We verwijzen ondernemers door naar ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’ op het
moment dat schuldenproblematiek bij de Tozo duidelijk wordt
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
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(voorschot)
PM

PM

120K

12

via blogs krijgen de 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 online trainingen voor inwoners van Brabant
Versterking focus op samenwerking met UWV in de max WW dienstverlening
We nemen telefonisch met alle mensen uit de exploitaties van WeenerXL - die
thuis zitten – 1 á 2x per week contact op om hun situatie te monitoren
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

CULTUUR EN EVENEMENTEN
Extra uitgaven
Maatregelen
gemeente

Minder
inkomsten

rijk

De Bossche Winter is in overleg met de plebaan om de mogelijkheid te
bespreken of er opnames van de (gesloten) kerststal gemaakt kunnen worden,
zodat er toch van al het harde werk en al dat moois genoten kan worden.
In verband met corona hebben aanvullende extra kosten gemaakt voor de
markten: vanwege een andere marktopstelling zijn nieuwe tekeningen gemaakt.
Evenals extra veegkosten. Daarnaast zijn extra busjes ingezet voor het vervoer
van de marktkooplieden (i.v.m. afstand houden in de busjes) + huur van een
toilet en bijbehorende schoonmaakkosten.
De ondernemers van de warenmarkten in het centrum hebben om verruiming
van de warenmarkt gevraagd vóór de drukke kerstdagen. Om aan de behoefte
van consumenten, ondernemers en van spreiding te voldoen. We komen hieraan
tegemoet door de week voor Kerst de warenmarkt op dinsdag en donderdag –
net als standaard op woensdag, vrijdag en zaterdag – de openingstijden te
verruimen tot 17.00 uur. Ook besloten we geen standplaats-aanvragen voor de
warenmarkt in het centrum in behandeling te nemen in november en december.
Dit met het oog op veiligheid. We verwachten dat juist in de drukke maanden
voorafgaand aan de feestdagen optimaal gebruik moet worden gemaakt van de
beschikbare ruimte. In de huidige opstelling kan de bezoeker op een veilige
afstand, conform RIVM-richtlijnen boodschappen doen. Vanaf januari 2021
zetten we bovendien ons besluit voort ten aan van het niet verlenen van nieuwe
standplaatsvergunningen. Dit geldt in ieder geval tot en met het eindigen van de
huidige lockdown.
We besloten tijdelijk de afhandeling van kleinere aanvragen in het Pop Up fonds
(culturele initiatieven) te versnellen. En zonodig de verhouding tussen kleine
projecten en grote projecten aan te passen zodat meer kleine initiatieven
mogelijk zijn. Dit geldt vooralsnog van april t/m juni
Kwijtschelden leges als een evenement niet plaats kan vinden
Coulant zijn voor gesubsidieerde organisaties bij de gemaakte subsidieafspraken. Zij behouden de subsidie ook al is het aantal bezoekers tot nul
gedaald
Met betrekking tot culturele evenementen en projecten hebben we maatwerkafspraken gemaakt waarbij de investeringen in repetities en voorbereidingen niet
verloren gaan doordat zij bijvoorbeeld volgend jaar alsnog de voorstelling of het
project kunnen uitvoeren

24K

75K
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Voorrang geven in 2021 aan afgelaste evenementen vanwege de coronacrisis.
Het toevoegen van een kwaliteitscriterium in de toetsing van evenementen in
kalenderjaar 2021. Dit is erop gericht om evenementen die in het jaar 2020 geen
doorgang konden vinden, een extra punt te geven in de beoordeling van een
nieuwe aanvraag voor 2021, in het geval van schaarste op locatie/datum
Aanpassing van de indeling van de warenmarkten in de gehele gemeente. Door
de terugkomst van de non-food kramen begin mei is spreiding naar andere
locaties in de gemeente ook nodig. Deze maatregelen zijn gericht op een betere
spreiding van bezoekers, zodat de warenmarkten op een veilige manier open
kunnen blijven.
Extra inzet van marktmeesters om toe te zien op de veiligheid en om informatie
en advies te geven aan zowel de marktkooplieden als de bezoekers van de
warenmarkt. Door de coronamaatregelen is er op vrijdag en zaterdag extra inzet
van een marktmeester nodig. Tijdens de huidige lockdown van december zetten
we dit besluit door.
We staan geen nieuwe b/c evenementen op de evenementenkalender 2020
meer toe, vanwege de (extra) belasting op de capaciteit van de politie en
gemeente en de belasting op de omgeving. Wel bestaat de optie dat deze
organisatoren van evenementen samenwerking zoeken met de organisatoren
van evenementen die later op de evenementenkalender staan. We stimuleren
als gemeente deze samenwerking tussen organisatoren
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
De definitieve toekenningen van Coronasteun door het Rijk aan Verkadefabriek,
WillemTwee, Desigmuseum en Noorbrabants Museum, zijn hoger geworden dan
geraamd. De verplichte matching is verhoogd met € 304.000. Een gelijk bedrag
komt extra van het Rijk/Provincie. In lijn met het Rijk zullen we in overleg met de
organisaties een bestemmingsreserve toestaan voor schade in 2021, als de
schade lager blijkt dan de uitkering. De dekking van de €304.000 valt binnen het
budget dat het Rijk voor schade in de cultuursector aan de gemeente heeft
uitgekeerd. Nog dit jaar willen we, vanuit dit budget,komen met een
schaderegeling voor de overige culturele organisaties.
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

57K

33K

950K

950K

304 K

304K

Green Art Challenge om cultuurmakers van werk te voorzien en bij te dragen
aan Week van de Duurzaamheid later dit jaar
Coulance en uitstel bij voldoen aan voorwaarden restauratiesubsidies voor
gemeentelijke monumenten
Er komen initiatieven binnen om op culturele wijze wat verlichting te brengen
voor geïsoleerde mensen, zoals concertjes, project via ziekenomroep. We
beoordelen en honoreren dit soort initiatieven in een versneld proces binnen de
RIVM-voorwaarden

SPORT EN RECREATIE
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Extra uitgaven
maatregelen
gemeente

Minder
inkomsten

rijk

De huur voor sportgebruik is voor de maanden maart, april en mei 2020
kwijtgescholden via de landelijke TVS regeling. De landelijk uitgerolde TASO
regeling alsook de TVS regeling waarop amateursport organisaties een beroep
kunnen doen voor de periode maart t/m mei gaan ook gelden voor de periode
van 1 oktober t/m 31 december 2020, maar wel met een aangepast percentage
vanwege de gedeeltelijke openstelling voor jeugd. Voor 2021 wordt naar
verwachting deze rijksregeling verlengd tot het einde van de lockdown periode.
Voor de zwembaden wordt er gewerkt aan een landelijke compensatie regeling
waarvan men verwacht dat die in April 2021 gereed is.
We verlenen, op verzoek, uitstel van betalingen voor verhuur voor de maanden
juni, juli , augustus en september 2020. Vooruitlopend op de verlenging van de
Rijksregelingen (TVS) verlenen we ook uitstel van betalingen vanaf 1 oktober
2020 tot en met het einde van de lockdown in 2021

183K

De huur voor sportgebruik is voor de maanden maart, april en mei 2020
kwijtgescholden via de landelijke TVS regeling. De landelijk uitgerolde TASO
regeling alsook de TVS regeling waarop amateursport organisaties een beroep
kunnen doen voor de periode maart t/m mei gaan ook gelden voor de periode
van 1 oktober t/m 31 december 2020, maar wel met een aangepast percentage
vanwege de gedeeltelijke openstelling voor jeugd. Voor 2021 wordt naar
verwachting deze rijksregeling verlengd tot het einde van de lockdown periode.
Voor de zwembaden wordt er gewerkt aan een landelijke compensatie regeling
waarvan men verwacht dat die in April 2021 gereed is.

183K

We verlenen, op verzoek, uitstel van betalingen voor verhuur voor de maanden
juni, juli , augustus en september 2020. Vooruitlopend op de verlenging van de
Rijksregelingen (TVS) verlenen we ook uitstel van betalingen vanaf 1 oktober
2020 tot en met het einde van de lockdown in 2021
Sportiom en zwembad Kwekkelstijn zijn vanaf 12 december weer geheel
gesloten. Openingsdatum is nog onbekend.
Sportverenigingen/sportaanbieders die als gevolg van de nieuwe maatregelen
de door hun gehuurde uren in gemeentelijke accommodaties de zaal, schaatsijs
of zwembad willen annuleren kunnen dat kosteloos doen. Dat is dus inclusief
Sportiom en Kwekkelstijn.
Sportverenigingen die langlopende huurcontracten hebben met de gemeente
kunnen daarvoor uitstel van betaling aanvragen. Dit vooruitlopend op eventuele
nieuwe landelijke compensatie maatregelen.
Met commerciële pachters van sportkantines maken we individuele afspraken
over aanpassing van de pachtjaarprijs nu deze gesloten moeten zijn.
Ons gemeentelijk team verenigingsondersteuning staat paraat om in te spelen
op ondersteuningsvragen van sportaanbieders.
We hebben alle (losse) verhuringen in de zaalsport vanaf half maart kosteloos
geannuleerd. Het omzetverlies is berekend voor de periode half maart tot 1
september. Naar verwachting wordt hiervan een deel gecompenseerd door een
regeling vanuit het Rijk (zie verderop)
De huur voor sportgebruik schelden we kwijt voor de maanden maart, april en
mei 2020. Dit doen we vooruitlopend op de uitwerking van het Rijk van een
aangekondigde maatregel. De landelijk uitgerolde TASO regeling alsook de TVS
regeling waarop amateursport organisaties een beroep kunnen doen voor de
periode maart t/m mei gaan ook gelden voor de periode van 1 oktober t/m 31
december 2020. Voor de zwembaden wordt er gewerkt aan een landelijke

24K

270K

183K

15

compensatie regeling waarvan men verwacht dat die in Q1 volgend jaar gereed
is.
We verlenen uitstel van alle betalingen voor verhuur op basis van een vast
bedrag (buitensport, zaalsport en foyerhouders) per maand, voor de maanden
juni, juli en augustus.
De deelnemersbijdrage voor sport voor ouderen is stopgezet.
Afhankelijk van de situatie kunnen sportverenigingen gebruik maken van de
TOGS-regeling. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste
lasten vanwege de coronamaatregelen. Verenigingen kunnen onder
voorwaarden daarmee mogelijk een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,euro ontvangen.

51K

Medewerkers van de Schoonmaakcoöperatie die normaal gesproken
binnensportaccommodaties schoonmaken betalen we door en bieden we
alternatief werk aan
Sportiom en zwembad Kwekkelstijn zijn vanaf 16 maart gesloten en gaan in de
week van 18 mei weer beperkt open.

320K

Sportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, krijgen de mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten
tegen een lage rente. Daar waar gewenst informeren en ondersteunen we de
vereniging hierbij
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

10 mln
landelij
k

Vanuit ’S-PORT bieden we alternatieve (online) sport- en beweegactiviteiten aan

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING, OPENBARE RUIMTE EN COMMUNICATIE
Extra uitgaven
Maatregelen
gemeente

Minder
inkomsten

rijk

De transferia De Vliert en Pettelaarpark zijn gedurende de recente lockdown
opnieuw gesloten. Transferium Deutersestraat blijft open behoudens de ritten
tussen 22.00 en 01.00 uur op donderdag t/m zaterdag in verband met de sluiting
van de horeca.
De fietsenstallingen Kerkstraat en Burg. Loeffplein worden in de periode 15
december – 19 januari 2021 gesloten. De stalling Wolvenhoek blijft wel open.
De schade als gevolg van vuurwerk ligt d.d. 10 december hoger in vergelijking
tot voorgaande jaren. Het schadebedrag op dit moment bedraagt ca. € 50.000,-.
We nemen maatregelen om de schade de komende weken verder te beperken.
Deze zijn vergelijkbaar met maatregelen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd.
De eerder gestarte pilot ‘interne studio’ hebben we tijdelijk stopgezet tot na de
lockdown.
De openingstijden van het Stadskantoor, Perron-3, WeenerXL en de
Afvalstoffendienst zijn weer als vanouds.
Nieuws/aanpassingen rondom (publieke) dienstverlening en maatregelen (voor
bezoekers, inwoners en ondernemers) zijn verwerkt in lokale nieuwsberichten.
Er hebben zes advertenties/publicaties in de Bossche Omroep gestaan.
Het geboorteloket in het JBZ blijft vooralsnog gesloten.
De gratis thuisbezorging van reisdocumenten is per 01-06 gestopt.
De hal van het Stadskantoor is van stickers voorzien om de bezoekers op de 1,5
meter regel te attenderen.
We hebben ruim 13.000 horecavouchers aan alle zorgmedewerkers beschikbaar
gesteld, waarmee we tegelijkertijd ook de lokale horeca steunen.

100K
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Uitvoering maatregelen noodverordening in de binnenstad inzake verkeer,
aanbrengen belijningen, borden e.d
Extra reinigingsactiviteiten binnen de gehele gemeente met name in en rondom
recreatiegebieden inclusief het plaatsen van hekken en bebording
Nemen en voorbereiden van verkeersmaatregelen, crowdmangement,
waaronder het ruimteplan voor de Bossche Zomer 2020.
De eerdere verruiming van de venstertijden ten behoeve van bevoorrading van
ondernemers in de binnenstad hebben we weer teruggedraaid naar de situatie
van voor de crisis. De enige aanpassing die is gedaan is het instellen van een
eindtijd van 12.00 uur. Na dit tijdstip moeten bevoorraders uit het STS-gebied.

€ 190K

We zien af van het heffen van precariobelasting over de periode 1 maart 2020
tot 1 juni 2020 voor alle precario verschuldigde objecten.
We zien af van het heffen van precariobelasting over de periode 14 oktober
2020 tot en met 31 december 2020 voor de terrassen.
Over de tijdelijk extra ingenomen openbare ruimte door terrassen heffen wij
geen precariobelasting.

230K

€ 15K
€ 20K

133K

Wij zijn coulant in het toekennen van betalingsregelingen en verzoeken om
uitstel van betaling. Bij afdeling belastingen zijn in totaal 225 verzoeken
ontvangen m.b.t. uitstel van betaling of een betalingsregeling. Het
vorderingsbedrag daarbij is € 1.370.000. Voor privaatrechtelijke vorderingen zijn
nog 66 verzoeken ontvangen m.b.t. uitstel van betaling of een betalingsregeling.
Het vorderingsbedrag is € 893.500
Wij brengen geen invorderingsrente in rekening tot een nader te bepalen datum.
En we leggen voorlopig geen beslag op corona-gerelateerde invorderingszaken.

PM

Geen bezoekafspraken Perron3 en geboorteloket JBZ
Openstelling ‘veilige afhaalbalie’
Geen bezoek meer mogelijk bij WeenerXL voor cliënten
Gratis thuisbezorging van reisdocumenten (geldt tot 1 juni)

5K

We besloten tot een andere lijn van herdenken op 4 mei a.s. Een meer
bescheiden vorm, passend bij deze crisistijd
Uitbreiding ICT investeringen voor thuiswerken
Burgers die het GCC belden geholpen met digitale aanvragen
Extra mogelijkheden ingericht voor spoedzaken
Wekelijkse rapportages over (acute) crisisbeheersing en collegebesluiten. Als
college vergaderen we twee keer per week in plaats van één keer
We hebben communicatief een breed scala aan middelen ingezet om inwoners,
organisaties en bedrijfsleven te informeren: Onderzoek en Statistiek onderzocht
de effecten van corona. Hierbij toonden de respondenten zich tevreden over de
informatievoorziening. Actieve communicatie via de website en op sociale
media. De eerste berichtgeving is gestart op 9 maart d.m.v nieuwsberichten op
de startpagina en sociale media. Vanaf 15 maart zijn we overgestapt naar een
‘LiveBlog’ op de startpagina van de gemeentelijke website: met landelijke
maatregelen, lokaal en regionaal coronanieuws en maatregelen. En aansluitend
is een speciale Coronawebsite binnen onze website opgebouwd. We meten
continue waar de informatiebehoefte ligt. Nieuws/aanpassingen rondom
dienstverlening, ondernemersmaatregelen en maatregelen voor bezoekers,
inwoners en ondernemers in de stad zijn de belangrijkste lokale nieuwsberichten
geweest. Rijksoverheidsberichten hebben we in eigen vorm ondersteund na
persconferenties. En voorafgaand aan ieder weekend zijn weekendmaatregelen
gedeeld. Voor ondernemers is de speciale website Ondernemenindenbosch.nl
ingezet. Er was een live uitzending waarbij inwoners voorafgaand en tijdens de
stream vragen konden stellen aan de burgemeester die live werden beantwoord.
In de Bossche omroep zijn 14 extra pagina’s verschenen met informatie rondom

349K

100K
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de coronacrisis. Er zijn tientallen mediabijdragen geleverd aan landelijke, lokale
en regionale media door burgemeester en wethouders. Collegeleden hebben
breed contact gehad met instellingen en organisaties. Daarvoor zijn onder meer
brieven gestuurd en veel persoonlijke contacten geweest. Met als doel om een
hart onder de riem te steken en te horen waar eventuele knelpunten zitten. En te
horen waar de gemeente van dienst kan zijn. In samenwerking met het lokaal
televisiekanaal DTV en productiehuis De Mediamannen hebben we 33
afleveringen Kijk op Corona gerealiseerd. Dit is voor de maand mei overgegaan
in het wekelijkse programma ‘Zomeren’. In een advertentie in de Bossche
Omroep en Thuis in het Nieuws (Rosmalen) heeft het stadsbestuur – college en
raad – alle doelgroepen die de crisis extra getroffen heeft of die extra inzet
hebben gepleegd, een spreekwoordelijke ‘aai over de (Bossche) bol’ gegeven. In
extra advertenties in het Brabants Dagblad en In de Buurt is diezelfde
waardering uitgesproken. Honderden vragen van inwoners zijn via de webcare
en het gemeentelijk contactcentrum beantwoord
De avond- en weekendabonnementen voor de parkeergarages zijn voor de
periode dat veel mensen thuis moeten werken kosteloos omgezet naar 24/7abonnementen
De avondvergunninghouders in de binnenstad mogen ook overdag gratis op
parkeerplaatsen voor betaald parkeren staan. Deze maatregel is op 5 juli
beëindigd en wordt voor de periode 15 december – 19 januari 2021 weer
ingesteld.
Zorgmedewerkers die door coronacrisis dicht bij huis willen parkeren - in
gereguleerd gebied - worden hierin kosteloos ondersteund
Tot juli zijn er vijf plekken voor betaald parkeren gereserveerd voor bezoekers
van de tijdelijke coronakliniek op de Hinthamerstraat. Nu zijn er nog 2 plaatsen
gereserveerd.
De inzet van parkeercontroleurs is geminimaliseerd, wordt nu overigens weer
opgeschaald vanwege toegenomen drukte
Zorginstellingen die extra medewerkers inzetten in verband met corona krijgen
indien gewenst kosteloos (extra) parkeervergunningen
Parkeerders die hun auto in gereguleerd gebied niet kunnen verplaatsen door
coronamaatregelen kunnen rekenen op coulance

PM

PM

PM
PM
PM

Parkeervergunning- en abonnementhouders met betalingsproblemen door
coronacrisis kunnen hun abonnement tijdelijk opschorten en behouden het recht
om deze weer te activeren
De venstertijden zijn verruimd ten behoeve van bevoorrading van ondernemers
in de binnenstad die hun eigen openingstijden hebben moeten aanpassen

PM

Transferia De Vliert en Pettelaarpark hebben we gesloten vanwege minder
bezoekers aan de binnenstad. Vanaf begin juli rijden de (volledig elektrisch
aangedreven) bussen weer van en naar beide transferia.
Kinderdagverblijven en basisscholen geadviseerd/gefaciliteerd in de 1,5 meter
maatregelen in de directe schoolomgeving

150K (t/m
mei)-330K
(jun-aug).

PM

De welstandsvergaderingen hebben we volledig digitaal toegankelijk gemaakt
zodat iedereen deel kan blijven nemen en er kennis van kan nemen.
Vergunningsaanvragen werken we daarom gewoon zonder vertraging af
In de periode van de Bossche Zomer 2020 creëren we mogelijkheden voor
ontmoeting en beleving binnen de hele gemeente. Binnen de geldende
maatregelen. We letten daarbij op spreiding in tijd en ruimte. Initiatieven
spreiden we over twee maanden uit en over de gehele gemeente ’sHertogenbosch. Daarbij hebben we ook oog voor de toegankelijkheid van onze
Bossche Zomer 2020, zowel in sociaaleconomische als in fysieke zin. En voor
de kracht van wijken
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We investeren in de Bossche Zomer voor de vergoeding van de formatie die
noodzakelijk is voor een professionele basisorganisatie (€ 150.000). Daarvoor
compenseren wij de uitlenende organisaties op basis van werkgeverslasten. De
middelen zijn ook bedoeld voor een drukteregulering app. Daarnaast zorgen we
voor een werkbudget als startkapitaal, met een inspanningsverplichting
(financieel of in natura) tot een taakstellend bedrag van € 150.000 (voorstel).

Max.
300K

VEILIGHEID EN TOEZICHT
Extra uitgaven
Maatregelen
gemeente

Er is een crowdmanagementplan in werking om de drukte in de binnenstad te
geleiden.
Voorjaar: onderdelen uit dit plan zijn verkeersmaatregelen (markeringen,
éénrichtingsverkeer, fietsverbod in STS gebied op drukke dagen, stallingsverbod
voor fietsen, introductie fietsvakken, tijdelijke inzet city-hosts, aanpassing
bevoorradingstijden, geen standplaatsvergunningen, extra LED schermen, extra
toiletten en wasplaatsen, signin parkeergarages, communicatie maatregelen)
Het fiets- en stallingsverbod worden medio september ingetrokken.
Standplaatsen worden op aangewezen locaties weer vergund.
Najaar: De bestaande maatregelen blijven gelden:
1. De markeringen en bebording, gericht op het anderhalve meter afstand
houden, in de binnenstad;
2. Het éénrichtingsverkeer in de huidige straten;
3. We blijven per straat bekijken of de uitstallingen kunnen blijven staan;
4. De huidige bevoorradingstijden voor het STS-gebied;
5. We wijzen standwerkers, muzikanten en sampling naar de daarvoor
bestemde plekken met voldoende ruimte.
Om bezoekers in de periode Sint / Kerst veilig te kunnen ontvangen worden
aanvullend nog maatregelen genomen, te weten: extra toiletten, inzet
druktemeter en we gaan in gesprek met de winkeliers over langere
openingstijden en mogelijke acties om drukte te spreiden.

Minder
inkomsten

rijk

145K

In het project Bossche Zomer kijken wij mee vanuit het perspectief Zorg en
Veiligheid. We doen dit ook voor de Bossche Winter.
We staan in contact met de wijkraad over de besmetting bij de nertsenfokkerijen.
We volgen de ontwikkelingen nauwgezet.
Veiligheidsmaatregelen in relatie tot jeugd (voorjaar):
- Fysieke maatregelen; Cruijfcourt Loekemanstraat afgesloten, Cruijfcourt
Kooikersweg omhekt
-THOR heeft een team van jeugdboa’s geformeerd
- Coördinatie vanuit OOV bij hotspots, ism politie, THOR, straatcoaches, powerup073. Sterke samenwerking tussen preventie en repressie
- Op hotspots is veel extra inzet gepleegd, huisbezoeken door de straatcoaches
en inwoners uit de wijk, inzet drones en lange afstandcamera’s door de politie
om jongeren die hardnekkig in overtreding blijven te beboeten
- Bestuurlijk locatieverbod opgelegd
Extra maatregelen op het gebied van overlast en beheersing criminaliteit: extra
inzet op hotspots en extra berichten via Buurt informatie netwerk. T.a.v. autoinbraken, fietsendiefstal
Groep opgericht met leden uit o.a. de moslimgemeenschap om expliciet voor de
ramadan berichten uit te doen om de ramandan dit jaar anders te beleven en

19

thuis te blijven. Extra toezicht theehuizen en shishalounges tijdens de ramadan
op samenkomsten
Voorjaar: De handhaving van de noodverordening brengt zeer veel extra inzet
met zich mee. We beperken ons hier tot een kleine opsomming: toezicht
parkeerplaatsen bij plassen en meren, afsluitingen met bouwhekken en
bebordingen, inzet verkeersregelaars op locaties en momenten dat er sprake is
van extra drukte, zoals Pasen en Koningsdag (o.a. bij de Bossche
Woonboulevard). Belijning op straat aanbrengen, maatregelen helikopterlandingsplaats JBZ: inzet bouwhekken om de landingsplaats af te schermen
voor kijkers, overleg Avans over afnemen tentamens, beantwoording juridische
vragen, advisering over noodverordening en aansprakelijkheden
Najaar: de handhaving van de nieuwe noodverordening vraagt weer extra inzet.
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).

GMEENTERAAD
Maatregelen

Extra uitgaven

Minder uitgaven

Corona proof vergaderen tot 1 juli

52K

2K
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