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Actueel overzicht maatregelenpakket

Geachte raadsleden,
Het aantal Corona besmettingen neemt iets af, maar nog niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet
vorige week besloten de huidige lockdown met nog eens drie weken te verlengen. Dat besluit kan
voor niemand echt als een verrassing zijn gekomen. De klap is er desondanks niet minder om. Niet in
de laatste plaats voor ondernemers bij wie het water inmiddels aan de lippen staat, ondanks de steun
die zij van overheden krijgen. Ook van de cultuur- en evenementensector wordt een groot
uithoudingsvermogen gevraagd. Net als van de inwoners van onze gemeente. Velen ervaren naast
‘Corona-moeheid’ steeds meer ‘Corona-stress’. Aan de keukentafel moet niet alleen worden gewerkt,
maar in veel gevallen ook nog eens thuisonderwijs aan de kinderen worden gegeven. De leefwereld
van jongeren is nog steeds zeer beperkt.
Er is gelukkig ook hoop. Langzaam komt er zicht op betere tijden. De eerste vaccinatie in Nederland is
inmiddels gezet, in onze regio. Waarna ook op andere plekken in het land is gestart met vaccineren.
Bovendien worden mogelijk spoedig meer vaccins toegelaten tot de Europese markt. Waarmee de
termijn waarin we weer meer ruimte krijgen er weer een stukje rooskleuriger uitziet. Dit vraagt aan ons
als gemeentebestuur om ons vizier niet alleen op het hier en nu te richten. We kijken verder vooruit,
om perspectief te bieden aan ‘s-Hertogenbosch. Onder meer in de aankomende zomer, waarin we
weer ruimte willen bieden aan onze inwoners en organisaties. We verwachten uw raad hierover
spoedig te kunnen informeren.
Het Coronavirus is echter voorlopig niet klaar met ons. Ondanks de start van de vaccinatie is de
genadeklap nog niet uitgedeeld. De druk op de zorg blijft onverminderd hoog. Desondanks wordt
geprobeerd om zoveel als mogelijk van de reguliere zorg in de lucht te blijven houden voor hen die dat
zo hard nodig hebben. Onze zorghelden kunnen daarin alleen slagen wanneer we ons allemaal aan
de maatregelen blijven houden. Want alleen zo kunnen we – in combinatie met de vaccinatie – het
virus knock-out slaan.
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Het naleven van de maatregen wordt alleen nog maar belangrijker. Juist nu nieuwe mutaties van het
Coronavirus zijn gevonden. Deze zijn weliswaar niet meer levensbedreigend dan de variant die we tot
nu toe kenden, maar wel veel besmettelijker. In de donkere en koude wintermaanden snakken we
allemaal naar licht, warmte en nabijheid. Maar er zit niets anders op. We moeten er samen de
schouders onder blijven zetten. Om te voorkomen dat we in een noodsituatie terecht komen zoals in
het Verenigd Koninkrijk, en met name Londen.
Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch
Het meest actuele maatregelenoverzicht is wederom als bijlage bij deze brief gevoegd. Op dit moment
is er veel dynamiek waarover we uw raad graag informeren. Dat zullen we opnieuw doen, bijvoorbeeld
wanneer nieuwe maatregelen door het Rijk worden genomen. Die verwachten we op korte termijn. Zo
heeft het kabinet vergroting en verruiming van het rijks-steunpakket in het vooruitzicht gesteld. Op dit
moment kennen wij dat pakket nog niet. Vooruitlopend op de ruimere rijkssteun, hebben wij alvast
enkele aanvullende maatregelen genomen. Zo gauw als er duidelijkheid is over dat rijks-steunpakket,
informeren wij u uiteraard nader.
Onze meest recente nieuwe maatregelen lichten we u graag in deze brief toe. Deze maatregelen
richten zich vooral op de voortdurende sluiting van detailhandel en horeca en op de problemen voor
jongeren.
Nieuw Dashboard Gevolgen Corona ’s-Hertogenbosch
We attenderen u er hier op dat het geactualiseerde dashboard (van december) online staat. Deze
vindt u terug via: Dashboard Gevolgen van Corona in 's-Hertogenbosch, versie december 2020 Afdeling Onderzoek & Statistiek | Tableau Public
De cijfers in het Dashboard over de economische stand van zaken geven het beeld van voor de
huidige lockdown. We verwachten dan ook dat de cijfers over december 2020 en het eerste kwartaal
van 2021 beduidend minder rooskleurig zullen zijn. We leiden dit af uit de intensieve (online)
gesprekken die we als college voeren met ondernemers uit onze gemeente en met
vertegenwoordigers van belangenorganisaties. We blijven actief de vinger aan de pols houden.
Mede op basis van de cijfers uit het Dashboard hebben we periodiek overleg met onze partners uit de
kinderopvang en het onderwijs, met welzijns- en zorginstellingen, met het jongerenwerk en niet in de
laatste plaats met medewerkers uit onze eigen uitvoerende teams. Samen met onze partners willen
we de ‘zachte signalen’ nog meer en beter boven tafel krijgen. Zo zien we soms lokaal een verassend
(positieve) afwijking van landelijke onderzoeksgegevens. Bijvoorbeeld waar het gaat om het
zorggebruik van jeugd en de mate waarin kindermishandeling voorkomt1. Vraag is of we alle signalen
dus wel goed op de radar hebben.
1

Landelijke onderzoek van:

➢

➢

De ggz toont een stijging van het zorggebruik van jeugd het afgelopen jaar met 30 tot 60 procent. Vooral bij de
crisisdienst van de jeugdpsychiatrie. De coronapandemie is één van de verklaringen. In onze regio herkent Reinier
van Arkel zich niet in dit signaal van de landelijke ggz.
De Universiteit Leiden signaleert een forse stijging van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown van maart
2020. De onderzoekers concluderen dat het sluiten van de scholen en kinderopvang verregaande gevolgen
hebben voor kwetsbare gezinnen. In onze regio is het aantal meldingen bij Veilig Thuis stabiel gebleven. Wel zien
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We willen dus een beter beeld krijgen wat er speelt achter de voordeur. Daarvoor verzamelen wij
verdiepingscijfers. Om deze gegevens te verzamelen moeten we mogelijk nog creatiever zijn bij het
aanboren van bronnen en het inzetten van onderzoeksmethoden. We doen dit uiteraard samen met
de betrokken partners. Op het vlak van kindermishandeling is dit primair Veilig Thuis (0800-2000,
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en www.veiligthuis.nl). Op het terrein van psychische crisis jeugd is
de jeugd-ggz van Reinier van Arkel aan zet. Verwijzingen lopen via een erkende verwijzer, zoals de
huisarts.
Jongeren en onderwijs
Kinderopvang en onderwijs blijven nog gesloten tot ten minste 9 februari. Het online thuisonderwijs is
inmiddels veel beter geregeld dan in de eerste lockdown. Leraren, maar ook leerlingen en studenten,
hebben geleerd hoe het leerproces zo goed mogelijk door kan gaan. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat
dit een groot beroep doet op ouders die thuisonderwijs moeten combineren met thuiswerken. We
spreken dan ook onze waardering uit voor de manier waarop ouders en ook kinderen hiermee
omgaan. Gelukkig blijken veel ouders te beschikken over een eigen netwerk dat helpt bij de opvang
en thuisonderwijs. Daarnaast is er ook een groep ouders die niet in staat is om goede begeleiding te
bieden.
Daarom hebben we met onze aanpak Gelijke kansen extra aandacht voor de gevolgen van corona op
talentontwikkeling. Zo is er speciale aandacht voor de overstapmomenten zoals de deelname aan
peuterarrangementen en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Hierbij hanteren de
scholen de aanpak Kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk starten. Het schooladvies van de
basisschool en de plaatsing in de brugklas zijn gebaseerd op de talenten van de leerling en de leerling
wordt begeleid op de middelbare school. Juist nu is het belangrijk om voorwaarden te scheppen voor
gelijke kansen. We trekken hierin samen op met de kinderopvang, met onze onderwijspartners maar
ook met het jongerenwerk. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er wekelijks overleg op basis van een
gezamenlijke agenda. We zijn blij met de grote inspanningen die ook nu weer worden geleverd.
Kinderopvang en scholen regelen noodopvang voor kwetsbare jongeren. Leerlingen, maar ook
studenten in het mbo, krijgen de mogelijkheid om op school online onderwijs te volgen wanneer dat
thuis niet goed lukt. Daarnaast is er voor kinderen tot 12 jaar van ouders met cruciale beroepen de
mogelijkheid van noodopvang in de kinderopvang of op school. Hier wordt ook in ’s-Hertogenbosch
veel gebruik van gemaakt. Ongeveer 1.500 kinderen in het basisonderwijs krijgen noodopvang, dit is
ruim 10% van het totale aantal leerlingen. Twee derde daarvan heeft ouders met cruciale beroepen.
Hierbij zijn de verschillen tussen scholen groot. Basisscholen maken afspraken met kinderopvang
voor extra inzet voor de noodopvang. Stedelijk is er door Compas073 een flexpool geregeld met
mensen die kunnen inspringen op scholen waar dat nodig is. In het voortgezet onderwijs regelen

we een verschuiving: meer meldingen door inwoners en minder door professionals. Na de introductie van de chat
en de vernieuwde publiekscampagne in het voorjaar van 2020 ziet Veilig Thuis het aantal adviesaanvragen
toenemen. Met name, omdat steeds meer omstanders, buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact
zoeken met Veilig Thuis.
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scholen zelf de noodopvang, eventueel met de inzet van jongerenwerkers. Ook nu blijkt weer dat
Bossche organisaties er samen in slagen om de benodigde extra inspanningen te leveren.
We weten dat de ontwikkeling van sommige jongeren kwetsbaar is. Scholen, leerplicht,
schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen werken samen om met deze leerlingen (en
hun ouders) in gesprek te komen. Jongeren bieden we voorzieningen zoals Dropzone waar ze met
vragen of problemen rondom eenzaamheid terecht kunnen.
Wanneer scholen een leerling niet kunnen bereiken, kunnen leerplichtambtenaren nog dezelfde dag
een deurbezoek brengen. Leerplichtambtenaren zoeken actief contact met elke school om zo een
vinger aan de pols te houden en te ondersteunen waar nodig. Ook op deze manier houden we alle
jongeren in beeld en krijgen we ook de ‘zachte’ informatie.
Aandacht voor herstel op twee snelheden
Nu het vaccineren is begonnen en er voorzichtig enig licht gloort aan het eind van de tunnel, richten
we onze aandacht steeds meer op de gevolgen van de Coronacrisis voor de langere termijn, na de
lockdown. Het is niet ondenkbaar dat de economie zich herstelt volgens het K-vormig scenario: herstel
op twee snelheden2. Wanneer we dit scenario vertalen naar het sociaal domein, zien we enerzijds
mensen met een hogere sociaaleconomische status die de crisis snel achter zich kunnen laten en
snel de weg omhoog vinden. En anderzijds mensen met een lagere sociaaleconomische status voor
wie dit aanzienlijk moeilijker is. Het risico van een grotere tweedeling en een grotere
kansenongelijkheid is dan reëel.
Vanuit onze aanpak ‘Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden’ willen we hierop krachtig ingrijpen.
Uiteraard binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben. We zijn daarom zelf en met onze
partners uit de kinderopvang, het onderwijs, het jongerenwerk en welzijns- en zorginstellingen volop
bezig met het uitwerken van handelingsperspectieven voor de langere termijn. Op basis van een
goede analyse van cijfers en verhalen pakken we door om de positie van onze kinderen, jongeren,
werkenden, niet-werkenden en ouderen niet te laten verslechteren en daar waar mogelijk zelfs te
verbeteren. Hierbij bouwen we voort op de bestaande beleidslijnen voor talentontwikkeling,
kansengelijkheid, eenzaamheid, positieve gezondheid, armoede en schulden, werk en inkomen, zorg
en ondersteuning.
Evenementenjaar 2021
2021 wordt het jaar waarin we gelukkig weer vooruit kunnen kijken en er waarschijnlijk ook weer
evenementen kunnen plaatsvinden. We zitten weliswaar nog middenin de lockdown, maar de
zogenaamde lock-out komt steeds dichterbij. Deze zal weliswaar kleinschalig beginnen, maar verder
groeien. De organisatie van grotere evenementen is naar verwachting steeds vaker mogelijk naarmate
meer mensen gevaccineerd zijn.
Vorig jaar heeft uw raad besloten om – vanwege de grote onzekerheden die er zijn vanwege de
Coronacrisis - dit jaar niet te werken met een evenementenkalender. Het aanvraagproces om een
evenement te kunnen organiseren, loopt dit jaar daarom anders dan evenementenorganisatoren in ’s-
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Hertogenbosch gewend zijn. Wij merken dat de flexibiliteit die hierdoor ontstaat door hen wordt
gewaardeerd en dat hiervan ook gebruik wordt gemaakt.
We zien dat de evenementensector vooruitkijkt en plannen maakt. Daar zijn we vanzelfsprekend blij
mee. We willen hen daarin ondersteunen en meedenken. Veel organisatoren geven in onze richting
aan in het derde en vierde kwartaal van 2021 hun evenement te willen organiseren. Dat is niet uniek
voor ‘s-Hertogenbosch. Ook andere gemeenten geven soortgelijke signalen af. De capaciteit die dit in
korte tijd vraagt van ons als gemeente en van de hulpdiensten is ook voor ons anders dan
gebruikelijk. We komen uitdagingen tegen en hebben zelf ook vragen over de goede weg voorwaarts.
Een mogelijke oplossing is wanneer de evenementensector zich richt op een langer tijdsbestek. De
huidige bijzondere omstandigheden vragen om een andere werkwijze dan normaal. De ‘reguliere’
jaarkalender kan daarom niet het uitgangspunt vormen. Met flexibiliteit en een langere tijdsplanning
snijdt het mes waarschijnlijk aan meerdere kanten. Er zullen meer evenementen veilig en verantwoord
georganiseerd kunnen worden. Waarvan bovendien meer inwoners – en hopelijk dadelijk ook weer
bezoekers – kunnen genieten.
Over al deze zaken zijn we met een aantal grotere evenementenorganisatoren in gesprek. We geven
hen een inkijkje in de afwegingen die wij moeten maken. Ook willen we graag van ze horen wat hun
ervaringen en uitdagingen zijn. Bovendien willen we evenementenorganisatoren de kans geven om
het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat doen evenementenorganisatoren nu anders en kan een
collega wellicht ook gebruiken? We hoeven immers niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.
Met de evenementensector willen we komen tot een gevarieerd en veilig aanbod. Waarbij ook wordt
gekeken naar de impact op de omgeving en de natuur. Zo geven we samen vorm en inhoud aan het
evenementenjaar 2021. Waarmee we hopelijk snel op een veilige en verantwoorde manier weer
kunnen genieten van vele mooie evenementen. Daar waar ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het
Zuiden bekend om staat.
Blijvend in gesprek met de culturele sector
Middels eerdere brieven hebben we uw raad geïnformeerd over de landelijke, provinciale en
gemeentelijke regelingen die er zijn om culturele organisaties te steunen in deze ook voor hen
moeilijke tijd. Daar laten we het niet bij. Met een aantal vertegenwoordigers van professionele
organisaties in onze gemeente zijn we periodiek in gesprek om te horen hoe het gaat en tegen welke
problemen wordt aangelopen. Op korte termijn doen we dat eveneens in een breder verband. Dat
doen we met zowel professionele organisaties als de amateurkunsten tegelijk. Ons doel is dat de
verschillende typen organisaties vooral ook met elkaar in gesprek gaan. In de hoop dat hiermee meer
dwarsverbanden ontstaan, onderling hulp wordt geboden en solidariteit getoond. De ervaringen die
hiermee eerder in de crisis zijn opgedaan, stemmen daarbij zeker hoopvol.
Detailhandel
e huidige lockdown heeft grote gevolgen voor de detailhandel in onze gemeente. De omzet is
behoorlijk teruggevallen. De normaal gesproken drukke eindejaarsperiode heeft niet plaatsgevonden.
We zijn dan ook in gesprek met de partners van centrummanagement in de binnenstad en in
Rosmalen. Maar ook met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de mode- en reisbranche. Met hen
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hebben we het over hoe we ondernemers kunnen ondersteunen, aanvullend op onze eerdere
maatregelen. We doen dat onder andere door samen te werken aan perspectief voor na de lockdown.
We werken samen met de retailondernemers onder meer 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. Daarnaast denken we
ook aan het organiseren van andere concrete activiteiten die direct ten goede komen aan de
ondernemers in onze gemeente, zoals een ‘lock-outlet’. Uiteraard pas op het moment wanneer dit
veilig en verantwoord kan, binnen de dan geldende maatregelen.
Bedrijven voor bedrijven
Zoals in onze brief van 22 december aangekondigd, zijn de bedrijven voor bedrijven deze maand van
start gegaan. Het is een tiental bedrijven dat in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland
(KHN) de groep pas gestarte horecaondernemers helpt met advies op het gebied van accountancy,
fiscaliteiten en juridische expertise. De reacties op deze actie zijn bijzonder positief.
Tijdelijke sluiting hal industrie WeenerXL
Bij Weener XL is vanaf afgelopen maandag 18 januari preventief een van de hallen van Industrie
tijdelijk gesloten. Dit vanwege een toename van besmettingen de afgelopen week. In deze hal werken
vanwege de RIVM-maatregelen momenteel 35 personen. Deze medewerkers worden op 20 januari
allen getest. Afhankelijk van de uitslagen wordt besloten over continuering van de werkzaamheden of
verlenging van de tijdelijke sluiting.
Carnaval
Vorige week gaven de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s al aan dat de verlenging van de
lockdown definitief een streep door carnaval 2021 zet. Dit bericht was geen verrassing, maar
evengoed een grote teleurstelling voor velen. Dit jaar geen Oeteldonks feest helaas. Laten we ons
voornemen én hopen carnaval 2022 extra uitbundig te vieren!
Tweede Kamerverkiezingen
De Tweede Kamerverkiezingen in maart gaan door, ondanks de pandemie waarin we ons bevinden.
Het organiseren van die verkiezingen in ’s-Hertogenbosch is in de huidige omstandigheden uiteraard
een uitdaging. Inmiddels hebben we verschillende maatregelen genomen om de verkiezingen volledig
‘Coronaproof’ te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan geschikte locaties om de 120.000
kiesgerechtigden van de gemeente ’s-Hertogenbosch op een veilige manier te laten stemmen. Het
gaat op 15 en 16 maart om 25 stembureaus op 14 locaties. Op 17 maart zijn er 72 stembureaus op 60
locaties. Alle drie de dagen rijdt een mobiel stembureau langs verzorgingshuizen.
Bovendien is er drie dagen lang een mal voor blinden/slechtzienden beschikbaar op stembureau
station. Ook de veiligheid van de stembureauleden en andere betrokkenen bij het verkiezingsproces
heeft onze aandacht. We roepen alle stemgerechtigden op om zoveel mogelijk op maandag en
dinsdag te stemmen. Via een app geven stembureauleden aan hoe druk het is op het stembureau. De
kiezer kan dit zien op de website en zo het beste moment of de beste locatie kiezen om te stemmen.
Bij alle maatregelen die we nemen, hebben we oog voor een goede balans om de verkiezingen zo
veilig mogelijk te organiseren en het verkiezingsproces toegankelijk te houden. Niet alleen kan er op
meerdere dagen worden gestemd. Kiezers mogen naast de eigen stem ook drie volmacht stemmen
www.s-hertogenbosch.nl
Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
KvK nr 17278704

6

uitbrengen. Normaal gesproken zijn dit er twee. Kiezers van 70 jaar of ouder krijgen de mogelijkheid
om per brief te stemmen. Een briefstem uitbrengen kan per post of door afgifte van de briefstem bij
een inleverpunt. Daarnaast blijft voor hen uiteraard de mogelijkheid bestaan om de stem in het
stemlokaal uit te brengen.
Tot slot
Op dit moment bevinden we ons misschien wel in de meest moeilijke periode van de Coronacrisis.
Een donkere tijd, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar laten we niet vergeten dat het grootste deel van de
crisis mogelijk al achter ons ligt. We zijn al tien maanden onderweg. Als het even meezit kunnen we
over enkele maanden – wanneer de vaccinatiecampagne goed op stoom is - weer genieten van wat
meer ruimte. Waarmee we een grote stap zetten naar de situatie van voor Corona. Laten we daaraan
vasthouden.
Wanneer het zover is, zijn de problemen natuurlijk niet in één klap voorbij. De gevolgen van de
Coronacrisis zullen ongetwijfeld nog lang voelbaar zijn. Voor onze inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Van ‘business as usual’ is voorlopig nog lang geen sprake. Daar zijn
we ons terdege van bewust. Onze aanpak van ‘Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden’ houden
we daarom overeind voor zolang dat nodig is. Samen met uw raad zetten we de schouders eronder,
om ’s-Hertogenbosch zo spoedig mogelijk de crisis achter zich te laten. Om de negatieve gevolgen
van die crisis zoveel als mogelijk te dempen. Om zo uiteindelijk de blik weer volledig vooruit te kunnen
richten en samen met uw raad en heel ’s-Hertogenbosch te werken aan een nog mooiere toekomst
van onze gemeente.

Hoogachtend,
namens het college,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlage(n):
1. Totaaloverzicht Corona-maatregelen tot 19 januari 2021
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