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Actueel overzicht maatregelenpakket

Geachte raadsleden,
Inmiddels duurt de Coronacrisis alweer ruim een jaar. Een lange periode waarin een grote
meerderheid zich heeft gehouden aan de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus een
halt toe te roepen. Toch zien we inmiddels dat dit voor een groeiende groep steeds moeilijker wordt.
Een vorm van Corona moeheid slaat meer en meer toe. Ook wordt de roep om versoepelingen steeds
luider. Van ondernemers die hun restaurant, café of winkel graag weer (volledig) willen openen. Van
jongeren die terugverlangen naar het sociale leven dat zij voor Corona hadden. Van culturele
organisaties en evenementenorganisatoren die al heel lang niet meer mogen doen waar hun hart naar
uitgaat. Zo worstelen velen met de omgang met de huidige maatregelen.
We begrijpen goed dat er een breed verlangen is naar meer perspectief. De crisis trekt een zware
wissel op iedereen. Niet alleen mentaal. Ook het voorbestaan van veel bedrijven en organisaties komt
meer en meer in gevaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers. Ook hun medewerkers en
hun gezinnen kunnen hierdoor hard worden geraakt. Daar maken wij ons eveneens grote zorgen over.
Hoewel de besmettingscijfers nog niet echt een positieve ontwikkeling laten zien, kondigde kabinet op
23 februari al enkele versoepelingen aan. En voerde hier vorige week, op maandag 8 maart, enkele
correcties op door. Het kabinet ziet de noodzaak voor deze versoepelingen, omdat de sociale
spanningen in Nederland toenemen. Zo zijn onder meer de middelbare scholen en het MBO sinds 1
maart weer gedeeltelijk open. Ook mag onder voorwaarden weer buiten worden gesport op
sportaccommodaties. Of op andere plekken wanneer gemeenten hier toestemming voor geven. Een
groot aantal contactberoepen (waaronder kappers) mag weer worden uitgeoefend. Bij winkelen op
afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25
vierkante meter winkeloppervlak, met een maximum van 50 personen. Zwemlessen voor kinderen tot
en met 12 jaar zijn ook weer toegestaan.
Voor veel mensen voelen de versoepelingen mogelijk als een druppel op een gloeiende plaat. Dat
snappen we goed. Tegelijkertijd begrijpen we dat het kabinet moeilijke keuzes moet maken. Het moet
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enerzijds de pandemie het hoofd bieden. Anderzijds wil en moet het zoveel als mogelijk rekening
houden met de belangen van veel verschillende groepen in onze samenleving. Daarbij komt het
kabinet voor moeilijke afwegingen te staan. Zeker nu emoties soms hoog oplopen.
Hoe beperkt de verlichting van de maatregelen op dit moment voor velen misschien ook voelen, ze
zijn toch zeker een stap naar verdere versoepelingen. Het kabinet biedt dat perspectief ook. Het
kondigde een aantal verdere versoepelingen aan vanaf 31 maart. Die gaan door als het aantal bezette
intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Het gaat dan om het (onder
voorwaarden) heropenen van de terrassen, de verdere verruiming van de mogelijkheden voor winkels
om hun deuren te openen en de gedeeltelijke herstart van het hoger onderwijs in fysieke vorm.
Verdere verruimingen zullen volgen. Daar geloven we in, mede omdat ons land inmiddels een grote
inhaalslag heeft gemaakt waar het gaat om het aantal vaccinaties. Op de ranglijst van Europese
landen met de hoogte vaccinatiegraad is Nederland niet langer meer één van de hekkensluiters, maar
één van de koplopers. Laten we ons vasthouden aan dat lichtpuntje!
Het licht aan het einde van de donkere tunnel komt steeds dichterbij. Tot het zover is, blijven we ons
met onze aanpak van Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden inzetten om de negatieve
gevolgen van de crisis zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Met deze brief en het bijgevoegde
maatregelenoverzicht informeren we u wederom over de actuele stand van zaken.
Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch
Het meest recente overzicht van onze lokale maatregelen is wederom als bijlage bijgevoegd.
Hieronder lichten we een aantal zaken expliciet toe.
Economie, werk en inkomen
Heropenen detailhandel en horeca
Met betrekking tot het heropenen van detailhandel en horeca zijn vorige week maandag voorzichtige
perspectieven geschetst voor (enige) versoepelingen eind maart / begin april. We willen dat met de
sector in goede banen leiden. Iets waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt, zeker ook ondernemers en
consumenten. Belangrijk is ervoor te zorgen dat het op de eerste te verwachten piekmomenten ‘niet
over de schoenen loopt ‘qua drukte. Met name in de historische binnenstad. Daar ligt vooral ook een
uitdaging voor het bedrijfsleven. Met name om klanten te stimuleren om vooral niet op
zaterdag(middag) naar de binnenstad te komen. Via deze weg nodigen wij de ondernemers in de
binnenstad nogmaals uit om met initiatieven te komen voor de heropening van de binnenstad. Wij
staan klaar om ondernemersinitiatieven te faciliteren. Zodat we gezamenlijk de bezoekers aan de
binnenstad op een verantwoorde, maar bovenal gastvrije wijze kunnen ontvangen.
Extra terrasruimte
Ook de komende tijd bieden we de horeca weer extra terrasruimte. Dit om de sector verdienvermogen
en capaciteit te bieden. De 1,5m economie zal immers ongetwijfeld nog even blijven zorgen voor
beperkingen. Door de extra terrasruimte vergroten we ook de aantrekkingskracht voor aanpalende
functies, zoals winkels. Er zijn momenteel zo’n 60 vergunningen verleend of in de maak.
Ondernemers die moeite hebben om hun plannen in te tekenen of die aanvragen hebben gedaan die
nog niet direct passend zijn, worden actief benaderd en geadviseerd door het wijk- en
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accountmanagement. Dat geldt ook voor het zorgen voor afstemming binnen horecaclusters. Dat laat
onverlet dat er op sommige plekken helaas geen ruimte is bij de eigen zaak. Deze ondernemers
worden door ons en de lokale afdelingen van KHN gewezen op de mogelijkheid de handen in een te
slaan met de horeca met meer ruimte.
Briefing retailers over winkelen op afspraak
In navolging op de briefing over click en collect en de gemeentelijke belastingaanslagen is een briefing
verzonden naar de ondernemersverenigingen met daarin de randvoorwaarden waarbinnen het
winkelen op afspraak per 3 maart mag plaatsvinden. Het winkelen op afspraak is per 9 maart
verruimd. Winkels mogen per 25 m2 één klant toelaten met een maximum van 50 klanten. Zodra de
ministeriële regeling hierover is uitgewerkt, verzenden we opnieuw een briefing naar de
ondernemersverenigingen.
Crowdmanagement in voorbereiding
We naderen steeds meer het moment dat de winkels en de horeca weer meer, of volledig, bezoekers
mogen gaan ontvangen. Wij sluiten niet uit dat de drukte in de binnenstad dan in de beginfase fors
kan oplopen. Naast de al bestaande maatregelen in het kader van het crowdmanagement (de
aangegeven looprichtingen, druktemeter) overwegen wij aanvullende maatregelen om de anderhalve
meter regel in acht te kunnen nemen. Wij informeren uw raad én de bezoekers van de binnenstad
daarover nader.
Maatregelen warenmarkt binnenstad
Tot en met juni 2021 verlenen we geen nieuwe standplaatsvergunningen voor alle warenmarkten in
het centrum van ’s-Hertogenbosch vanwege de coronamaatregelen. Op de warenmarkt zijn op dit
moment alleen food-ondernemers welkom. Om nu én straks, wanneer de winkels en horeca weer
open mogen, voldoende veilige afstand tussen de marktkramen te behouden, hebben we besloten dat
er geen nieuwe ondernemers toegelaten worden op de warenmarkt in het centrum van ’sHertogenbosch.
Bloemen en planten om de warenmarkt
Op vrijdag 5 maart verscheen in een brief van onze veiligheidsregio het advies van de VNG om toch
de bloemen- en plantenverkoop op de warenmarkt te verbieden. Omdat alleen levensmiddelen
verkoop is toegestaan op de warenmarkt. We hebben hierin een eigen, lokale afweging gemaakt. Dit
conform de oproep van de veiligheidsregio om meer lokaal te bekijken. De bloemen- en
plantenverkoop op de warenmarkt in ‘s-Hertogenbosch is in de tweede lockdown altijd doorgegaan.
We gaan richting meer versoepeling bij de winkels, bloemenwinkels mogen buiten ook verkopen en
we vinden dat met de bloemen en plantenverkoop op de warenmarkt geen veiligheidsrisico’s worden
genomen. Er worden al 8 maanden weer bloemen en planten verkocht op de warenmarkt en we zien
daarom dan ook geen specifieke reden om deze nu alsnog te gaan verbieden.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Dak- en thuisloze mensen
De druk op de maatschappelijke opvang is nog altijd fors. Om het Inloopschip verder te ontlasten
hebben we het aantal hotelplekken in de buurt verhoogd van 15 naar 20. Verder zijn we in gesprek
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met WeenerXL om te kijken of het mogelijk is om de voorziening ‘Aan de slag’ weer versneld te
openen voor de doelgroep dakloze mensen. Hierdoor creëren we overdag meer ruimte op het
Inloopschip.
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens (TONK)
De coronapandemie treft nagenoeg alle huishoudens op verschillende wijzen. Zo zijn er minder
ontmoetingen, minder mogelijkheden tot sportbeoefening, recreatie en cultuurbeleving, is er een forse
belasting van de zorgsector maar vooral raakt het ook veel huishoudens tot diep in hun bestaansrecht.
En dat is zorgelijk. Inkomensverlies of zelfs het volledig wegvallen van inkomsten kunnen direct leiden
tot grote consequenties zoals het verlies van de mogelijkheid om de noodzakelijke woonkosten op te
brengen en om zelfredzaam te zijn. Naast de reeds in gang gezette Tozo-regeling waarmee we
financiële ondersteuning kunnen bieden aan zelfstanding ondernemers hebben we nu de regeling
‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens’ vastgesteld. Deze regeling is
specifiek bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met onvoorzienbare en onvermijdelijke
terugval in hun inkomen én daardoor niet in staat zijn om de noodzakelijke kosten (vaste lasten) te
voldoen en waarvoor andere regelingen onvoldoende soelaas bieden. De regeling is inmiddels in
werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en brengen we via de
communicatiekanalen van de gemeente breed onder de aandacht om zoveel mogelijk inwoners te
bereiken. Meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen staat op de gemeentelijke
website zie link: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - Gemeente ’s-Hertogenbosch
(s-hertogenbosch.nl). De TONK regeling is op 9 maart opengesteld voor onze inwoners. Alle 900
inwoners met een Tozo-verstrekking zijn persoonlijk gewezen op de mogelijkheid om een TONK
vergoeding aan te vragen. Op de eerste dag zijn 30 aanvragen ontvangen. We zoeken veel mogelijk
persoonlijk contact (telefonisch) met aanvragers waarvan de aanvraag mogelijk wordt afgewezen. De
eerste dag heeft dat er al toe geleid dat we gebruik hebben gemaakt van de hardheidsclausule om tot
toekenning over te gaan. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021.
Jeugd-ggz
De druk op de jeugd-ggz neemt toe als gevolg van een stijging van de zorgvraag in combinatie met
personeelstekorten. Daarom heeft de Regionale Inkooporganisatie Zorg de ggz-aanbieders rond de
tafel gezet om afspraken te maken over onder andere aannamecriteria. Dit met als doel dat jeugdigen
wellicht elders eerder geholpen kunnen worden.
Transformatie medische zorg
De Coronacrisis heeft de transformatie van de medische zorg (eerder ontslag en thuis herstellen) een
boost gegeven. We houden er rekening mee dat dit zal leiden tot een toenemende vraag naar sociale
zorg vanuit de gemeente. Het JBZ, Koo en partners uit de basisondersteuning maken afspraken om
de toenemende vraag op te kunnen vangen.
Dashboard
We attenderen u hier op de meest recente versie van ons lokale dashboard: Dashboard Gevolgen van
Corona in 's-Hertogenbosch, versie februari 2021 - Afdeling Onderzoek & Statistiek | Tableau Public
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Talentontwikkeling
Talentschool
Voor jongeren van 12 tot 17 jaar is er net als in de zomervakantie van 2020 in de voorjaarsvakantie
een Talent School georganiseerd. Ongeveer 40 jongeren hielden zich bezig met activiteiten op het
gebied van sport, dans, cultuur, koken, techniek en persoonlijke ontwikkeling. De Talent School werd
georganiseerd door studenten van Avans, de Bossche Vakschool, PowerUp073, Ondernemend
Onderwijs en CityBoost.
Koppeling vraag en aanbod
Partners uit de basisondersteuning zetten extra acties op het bij elkaar brengen van het
ondersteuningsaanbod en potentiële vragers (zoals jongeren). Zo wordt Dropzone gekoppeld aan de
oplopende wachtlijsten in de jeugd-ggz. Niet als overbruggingszorg, maar wel om een luisterend oor
te kunnen bieden.
Jongerenwerk
Vanuit het jongerenwerk worden sportmomenten aangeboden op diverse pleintjes in de hele
gemeente. Ambulant werkers zoeken de jongeren actief op straat op tot 20.30 uur. Zij stoppen om
20.45 uur om op tijd thuis te kunnen zijn voor de avondklok en geven hiermee het goede voorbeeld.
Samen met de jongeren ontwikkelt het jongerenwerk stedelijk online/offline activiteiten. Voorbeelden
hiervan zijn het Fifa-toernooi, PowerUp Takkies (online talkshow), Online Talentenshow (via
Instagram live), Rozenactie Valentijnsdag, Hunted en Jachtseizoen. Met jongeren waarover
jongerenwerkers zich zorgen maken zoeken zij actief contact. Met die jongeren spreken ze af in de
jongerencentra of ze gaan samen een stukje wandelen. Daarnaast hebben de jongerenwerkers online
contact met jongeren via diverse sociale mediakanalen. Activiteiten voor kleine groepen kwetsbare
jongeren die coronaproof georganiseerd kunnen worden gaan door, zoals Join Us, Dropzone en
activiteiten voor een kwetsbare groep in Zuid. Ook zijn de jongerencentra open voor inloop op basis
van aanmelding.
Jonge mantelzorgers
In Rosmalen, Nuland en Vinkel is een groep voor jonge mantelzorgers gestart door PowerUp073 in
samenwerking met Stichting Vanzelfsprekend en het buurtteam. Deze groep komt regelmatig bij
elkaar voor ontmoeting, ontspanning en onderlinge steun in jongerencentrum Number One.
Heropening scholen
Na de opening van de kinderopvang 0-4 en de basisscholen op 8 februari zijn ook het voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs weer open vanaf 1 maart. Omdat deze jongeren wel
1,5 meter afstand moeten houden, wordt lesgegeven in kleine groepen. De leerlingen en studenten
komen 1 tot 3 dagen per week naar school, de rest van de lessen is online. Examenklassen krijgen
wel fysiek les. Scholen en jongeren zijn hier blij mee; jongeren kunnen elkaar weer ontmoeten en
leraren krijgen beter zicht op de situatie. We hebben van de scholen nog geen vraag gehad om
bijzondere locaties zoals bioscopen of sporthallen voor dit doel beschikbaar te stellen.
Om jongeren van 12 tot 17 jaar te helpen bij huiswerk of zelfstudie maar ook om te zorgen voor
ontspanning, ontmoeting of een luisterend oor is Campus073 gestart. Op vier plekken in de stad
verzorgen professionals van PowerUp073 en De Poort samen met studenten van Fontys en Avans dit
nieuwe aanbod. Hambaken Connect organiseert een soortgelijk aanbod voor jongeren van 10 tot 18
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jaar onder de naam Hambaken Academie: 4improvers. Voor basisschoolleerlingen biedt Farent een
aanbod in de Brede Bossche scholen. De mbo’s en het hoger onderwijs zijn nog gesloten. Huis73
biedt vanaf 8 maart rustige studieplekken aan voor scholieren en studenten tot 27 jaar.
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
Naast de economische steunpakketten heeft het rijk nu ook een sociaal-maatschappelijk steunpakket
gemaakt. Gemeenten krijgen in 2021 circa € 150 miljoen in het kader van het Steunpakket sociaal en
mentaal welzijn en leefstijl. Het kabinet komt nog met een nadere uitwerking van het pakket. Wij willen
de middelen vooral inzetten op jeugd. De maatregelen worden uitgevoerd in 2021 en bestrijken een
breed terrein met activiteiten op het gebied van welzijn jeugd (jeugd- en jongerenwerk), sport, cultuur,
aanpak eenzaamheid, aanpak armoede, gezonde leefstijl aanvullend op sport en werving vrijwilligers.
In het kader van de gelijke kansen aanpak bepalen we waar deze incidentele extra middelen met het
meeste maatschappelijke effect kunnen worden ingezet. Omdat het om eenmalige middelen gaat die
snel moeten worden ingezet, kijken we vooral waar we bestaande inzet verder kunnen versterken.
Doelgroepen en maatschappelijke partners worden bij de uitwerking betrokken.
Nationaal Programma Onderwijs
Algemeen wordt erkend dat vooral jongeren zwaar worden getroffen door de Coronamaatregelen. Het
Rijk zet daarom stevig in op het aanpakken van de gevolgen, maar vooral op het bevorderen van
goede ontwikkelingsmogelijkheden. Het kabinet stelt € 8,5 miljard beschikbaar voor een Nationaal
Programma Onderwijs na Corona. Dit is bedoeld om tot eind 2023 extra aandacht te geven aan de
leerontwikkeling maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat om activiteiten tijdens
schooltijd, maar ook daarbuiten en in de vakanties. Het grootste deel van de middelen gaat naar het
primair en voortgezet onderwijs (€ 5,8 miljard), de rest naar het mbo en het hoger onderwijs (€ 2,7
miljard). Voor de verdeling van de middelen houdt het rijk rekening met de achtergrond van de
leerlingen van een school. Het is nog niet duidelijk aan welke voorwaarden het programma kent, wel
geeft het Rijk aan dat scholen gebruik moeten maken van bewezen effectieve maatregelen. Ook kan
extra personeel worden ingezet. Gemeenten krijgen de komende jaren € 346 miljoen voor flankerend
beleid om leerlingen aanvullend te ondersteunen in de school-thuis-omgeving. We voeren hierover het
gesprek met onze partners uit de kinderopvang, het onderwijs, de basisondersteuning en de
jeugdhulp. De voorwaarden van de regeling zijn nog niet bekend. We willen aansluiten bij bestaand
beleid en bij de middelen uit het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.
Overige regelingen
Naast het hierboven genoemde Nationaal programma onderwijs zijn er nog andere regelingen voor
kinderopvang en onderwijs. In 2020 was er een subsidieregeling voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie, aan te vragen door
organisaties voor kinderopvang. Ook de Bossche kinderopvang heeft gebruik gemaakt van deze
regeling. De regeling wordt verlengd in 2021.
Voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er sinds begin 2021
een regeling voor extra hulp in de klas. In de periode tot augustus 2021 kunnen tijdelijk extra mensen
worden ingezet voor lesgevende taken maar ook voor ondersteuning, schoonmaak of gastlessen. Ook
Bossche scholen maken hiervan gebruik.
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Mbo-scholen krijgen extra geld om afgestudeerden te begeleiden naar werk of naar een
vervolgopleiding. Mbo-scholen en instellingen voor hoger onderwijs kennen, onder meer als gevolg
van studievertraging, hogere studentenaantallen. De instellingen krijgen ook hiervoor extra geld.
Ook bij deze regelingen gaat het om tijdelijke middelen. Scholen, gemeente en andere partners willen
samenwerken om een integrale aanpak te realiseren die aansluit bij de wensen en behoeften van
jongeren. Daarbij houden we rekening met de tijdelijkheid van de financiële impuls
Cultuur en evenementen
Steun culturele instellingen
Een deel van de culturele organisaties wordt al geholpen door Rijksbijdragen en steun van onze
gemeente. Maar er bleven culturele organisaties en -verenigingen over die met tekorten kampen. Om
hen te helpen hebben wij eind november 2020 hiervoor een regeling vastgesteld: Aanwending
rijksbijdragen cultuur ten behoeve van de lokale cultuur. Voorwaarde om in aanmerking te komen, was
dat de organisaties een (subsidie)relatie hebben met de gemeente. De grotere verenigingen en
cultuurorganisaties konden een aanvraag doen. Zij hebben op basis van hun tekort een schadeuitkering ontvangen. We hebben maatwerk verricht bij de culturele instellingen en daar geholpen waar
er tekorten waren. (Amateur)verenigingen kregen één keer een tegemoetkoming van 20% van hun
subsidie. Zo hebben we binnen drie maanden veel instellingen kunnen helpen. In totaal was hiervoor
€ 578.000 beschikbaar waarvan € 420.000 is uitgekeerd en de overige middelen nog beschikbaar zijn
voor 2021. Voor individuele makers hebben we de weg simpeler gemaakt om bij de cultuurfondsen
een aanvraag in te dienen, daar hebben we € 323.000 extra voor gereserveerd
Effect op subsidieafspraken
Door de corona-omstandigheden is het niet mogelijk om subsidieafspraken te maken volgens plan. Dit
jaar is een ongewoon jaar en de komende jaren zullen waarschijnlijk ook niet zomaar normaal zijn. We
maken nu afspraken voor 2021 langs drie thema’s: Zoveel mogelijk uitvoering geven aan lijnen uit de
cultuurnota, zoek innovatieve manieren om publiek te bereiken, wees onderling solidair in de
cultuursector. In de loop van het jaar gaan we gesprekken voeren over de subsidieafspraken. Daarbij
zullen de hoofdlijnen uit de cultuurnota uiteraard leidend zijn maar ook de vraag; hoe weer op te
starten en hoe een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen.
Sport en recreatie
Sport en bewegen
Het kabinet onderschrijft het belang van regelmatig sporten en bewegen voor het borgen van de
gezondheid en het daarmee beperken van de gevolgen van Covid-19. Daartoe heeft zij enige
versoepelingen aangebracht in de Corona maatregelen die erop gericht zijn meer mogelijkheden te
bieden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Jongeren en volwassenen tot 27 jaar in
groepen en zonder de 1,5 meter beperking en volwassenen vanaf 27 jaar in groepjes van 4 mogen
weer samen sporten in de buitenruimte onder begeleiding.
Deze versoepeling vraagt echter nog wel om een nadere duiding van de locaties waar het sporten in
de buitenruimte is toegestaan in de gemeente ’s-Hertogenbosch. We hebben daarom besloten om het
sporten in groepen tot maximaal 30 personen onder de geldende coronaregels toe te staan op:
 Alle formele buitensportaccommodaties.
 Alle specifiek ingerichte ‘sportcourts’ in de openbare ruimte.
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 Buitenruimte direct grenzend aan binnensport accommodaties zoals gymzalen, sportzalen,
sporthallen en sportscholen. Ook zijnde commercieel geëxploiteerde sportscholen.
 Grote open plaatsen vanaf minimaal 2500 m2 zoals parken, parkeerplaatsen en strandbaden.
Het overkapte buitenbassin (25 meter bassin) van Combibad Kwekkelstijn
We nodigen nadrukkelijk en pro-actief sportverenigingen uit, die met financiële of organisatorische
problemen zitten, om contact op te nemen met het team verenigingsondersteuning van de gemeente.
Per vereniging zoeken we dan naar maatwerkoplossingen.
We zijn ons bewust van de uitdagingen waar sportverenigingen en sportaanbieders voor staan om het
hoofd boven water te houden. De lopende ondersteuningsmaatregelen dragen in belangrijke mate bij
om de acute financiële schade te beperken. We maken ons tevens zorgen over de periode na de
zomer. Mochten veel verenigingen dan te kampen krijgen met aanzienlijk ledenverlies dan werkt dat
structureel door op hun financiële situatie. We ondersteunen proactief verenigingen om dat zoveel
mogelijk te voorkomen.
Veiligheid en toezicht
Demonstraties in tijden van Corona
De afgelopen periode zijn diverse meldingen gedaan voor demonstraties of manifestaties. Ook zijn er
signalen binnengekomen over op handen zijnde protesten of acties. Het demonstatierecht is een groot
goed. Tegelijkertijd moeten we op dit moment rekening houden met de strenge maatregelen in het
kader van gezondheid. Ook mogen initiatieven niet het karakter hebben van bijvoorbeeld een
evenement. Alle belangen worden zorgvuldig afgewogen. Bij elke melding of signaal proberen we in
gesprek te gaan met de organisator over de kaders waarbinnen het initiatief mogelijk gemaakt kan
worden. We werken hierin nauw samen met politie en GHOR. We proberen gezamenlijk signalen
vroegtijdig op te pikken, mogelijkheden te bespreken en strikt te monitoren of de opgelegde kaders
worden nageleefd. Vermoeden we vooraf dat niet aan de kaders wordt voldaan dan treden we op. Zo
heeft de burgemeester enkele weken geleden een preventieve last onder dwangsom opgelegd aan
zeven personen die een oproep deden tot gezamenlijk dansen. Veel gemeenten hebben hiermee te
maken. Er is goed onderling contact zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Gemeentelijke dienstverlening, openbare ruimte en communicatie
We zijn gestart met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van
coronaslachtoffers bij de entree van het aan te leggen voedselbos, ter hoogte van het Kanaalpark. Dit
doen we in samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde
landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting).
We hebben passend stilgestaan met een korte documentaire ‘1 jaar corona gemeente ’sHertogenbosch’ bij 1 jaar corona in ons land. De documentaire is in het weekend van 13 en 14 maart
via de lokale omroep Dtv Den Bosch uitgezonden. Onderdeel van de documentaire is de start van de
gedenkplek. We hebben gekozen voor een filmische bijdrage omdat het helaas niet mogelijk is een
fysiek bezinningsmoment (met publiek) te houden.
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Tot slot
In deze marathon die we met elkaar lopen, wordt van iedereen een enorm uithoudingsvermogen
gevraagd. Toch zijn we al heel ver met elkaar gekomen. De finishlijn komt steeds dichterbij, daar zijn
we van overtuigd. Maar net als in een echte hardloopwedstrijd zijn de laatste kilometers voor
sommigen loodzwaar. De vermoeidheid neemt toe, je loopt op je tandvlees. Er zijn misschien
momenten dat je wilt opgeven. Maar dit is geen traditionele wedstrijd met één winnaar.
Samen moeten we doorzetten. Want alleen samen kunnen we over de eindstreep komen. We zien dat
een meerderheid dit ook beseft. Veruit de meeste mensen gebruiken hun gezond verstand, volgen de
maatregelen en nemen hun verantwoordelijkheid. Wij danken hen hiervoor, hoe moeilijk dit soms ook
is. We hopen dat zij zich hiervoor willen blijven inzetten. Ook dat zij anderen die dit moeilijker vinden
aansporen om hun voorbeeld te volgen. Zodat we elkaar hopelijk spoedig weer in de armen kunnen
vallen. Om te vieren dat we het volledige parcours hebben afgelegd.
Hoogachtend,
namens het college,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers
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