Bijlage raadsinformatiebrief

Dodenherdenking 4-mei
In verband met de maatregelen vanwege de Coronacrisis vindt er dit jaar op 4 mei op het
Sumatraplein geen reguliere Dodenherdenking plaats. Echter op deze gedenkwaardige dag in het jaar
dat geheel in het teken zou staan van 75 jaar Vrijheid zal wel op een sobere, ingetogen wijze invulling
gegeven worden aan het herdenken van allen die zich ingezet hebben voor de vrijheid, zowel tijdens
de Tweede Wereldoorlog als daarna.
Dit houdt in dat de burgemeester samen met de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
de gebruikelijke krans namens het gemeentebestuur bij het monument zal plaatsen. Daarna richt de
burgemeester zich in zijn reguliere 4 mei – toespraak tot de inwoners van Dordrecht. Tot slot ronden
de voorzitter van het Oranjecomité en de kinderburgemeester de plechtigheid af door het plaatsen
van de krans ter nagedachtenis van alle gevallenen en getroffenen tijdens oorlogssituaties en
vredesmissies van 1940 tot heden. De Stille Tocht, die normaliter voorafgaand aan de herdenking
plaatsvindt, is komen te vervallen. Aan RTV-Dordrecht is gevraagd om van deze sobere
herdenkingsplechtigheid verslag te doen. Immers gezien de geldende maatregelen zal de
Dodenherdenking zonder publiek, zonder enig ceremonieel vertoon en zonder verdere
vertegenwoordiging vanuit college, raad en het maatschappelijk middenveld gehouden moeten
worden. Vanzelfsprekend zal over deze aangepaste herdenking via de gebruikelijke lokale (social)
media goed gecommuniceerd worden.
Het herdenkingsconcert van de Stichting Bijzondere Concerten is afgelast en het bestuur van het
Platform Dordtse Kerken beraadt zich nog om de christelijke herdenkingsdienst via een
videoverbinding tot stand te brengen. Alle overige herdenkingen die traditiegetrouw van begin tot
medio mei in Dordrecht plaats vinden, zijn geannuleerd. Eerder werd al bekend dat het Oranjecomité
alle festiviteiten van zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag heeft afgezegd.

Economie & Inkomensbeleid
Tozo regeling
We zien dat de aanvragen voor de Tozo regeling na een grote hausse minder is geworden. De eerste
twee dagen kwamen ruim 700 aanvragen per dag binnen, na een week waren dat er gemiddeld nog
100 tot 150 per dag en inmiddels zit dat aantal onder de 100 per dag. Op peildatum 6 april waren er
3521 aanvragen gedaan, waarvan 90% behandeld en had bij 80% een betaling(voorschot)
plaatsgevonden.
NOW regeling
Sinds maandag 6 april is het mogelijk bij het UWV de NOW-regeling (tijdelijke noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid) aan te vragen. De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken
hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en
met een flexibel contract doorbetalen. Zodra regionale en/of lokale cijfers van het aantal aanvragen
bekend is, zullen wij daarover communiceren.
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Overbruggingsfinanciering voor startups via regionale ontwikkelingsmaatschappijen
Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen
aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden
via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland, voor de regio Drechtsteden
verloopt dit via Innovation Quarter (IQ). Het streven van IQ is om vanaf 20 april aanvragen van
bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken. Over de mogelijkheden van deze
regeling hebben we onder andere contact met de startups die (recent) gebruik hebben gemaakt van
het MKB katalysatorfonds.

Parkeren
De coronacrisis heeft de nodige consequenties voor parkeren. Zo zijn diverse maatregelen genomen
om de gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers, zorgverleners en inwoners te
verzachten.
De financiële consequenties op de parkeerbalans zijn evident. Het bezoek aan de stad en daarmee de
parkeerinkomsten zijn fors terug gelopen. Dit wordt verwerkt in de EPV. Hierover wordt uw raad
separaat geïnformeerd.
Hieronder vindt u puntsgewijs de acties en gevolgen op het gebied van parkeren:
Vervallen sectoren reguleringsgebied
We hebben de parkeersectoren in het reguleringsgebied in het centrum tijdelijk opgeheven. Zo
kunnen vergunninghouders in een veel groter gebied parkeren. Daardoor hebben ondernemers en
mensen die niet thuis kunnen werken bij thuiskomst meer mogelijkheden om een parkeerplek te
vinden. Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor ondernemers met een zakelijke parkeervergunning.
De maatregel is van kracht zolang de overheid adviseert zoveel mogelijk thuis te werken.
Parkeerterrein Weeskinderendijk ook na 24 uur parkeren gratis
Op het parkeerterrein Weeskinderendijk kunnen automobilisten normaal gesproken alleen de eerste
24 uur gratis parkeren. Na 24 uur moet betaald worden om ongewenst lang parkeren tegen te gaan.
Door de coronamaatregelen is nu sprake van een andere situatie. Heel veel mensen werken
momenteel thuis. Sommige inwoners van het centrum hebben geen parkeervergunning en parkeren
op de Weeskinderendijk. Normaal gesproken gaan zij dagelijks met hun auto naar het werk en
parkeren dus niet langer dan 24 uur. Door het thuiswerken is dat nu anders. De auto’s staan nu
langer op het parkeerterrein. Wij hebben besloten het parkeren voorlopig helemaal gratis te maken,
ook na de eerste 24 uur. Hierdoor voorkomen we dat deze parkeerders dagelijks naar het terrein
moeten om hun kenteken opnieuw aan te melden. Op de parkeerautomaten zijn kappen geplaatst.
Deze maatregel geldt zolang de overheid adviseert zoveel mogelijk thuis te werken.
1e uur parkeren in gemeentelijke garages gratis
Parkeren in de parkeergarages Achterom, Veemarkt en Spuihaven is tot en met 28 april tijdens
winkelopeningstijden het eerste uur gratis. Hiermee wil de gemeente ondernemers in de binnenstad
een steuntje in de rug geven. Het college geeft hiermee gehoor aan een suggestie van
Ondernemersorganisatie POBD. Nu het openbaar vervoer naar het centrum beperkt is door de
coronamaatregelen wil de gemeente op deze wijze het korte bezoek aan de binnenstad
vergemakkelijken. Dat kan gaan om ophalen of afhalen van bestellingen, maar ook om de snelle
boodschap. Daarbij blijven uiteraard de overheidsmaatregelen en adviezen van groot belang: blijf
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zoveel mogelijk thuis, doe boodschappen liefst alleen, houd anderhalve meter afstand en volg de
instructies van de winkeliers. De gederfde inkomsten worden betaald uit het programma Levendige
Binnenstad.
Pauzeren abonnement parkeergarage
Door het vele thuiswerken gebruiken abonnementshouders van parkeergarages hun abonnement
niet. Zij kunnen hun abonnement tijdelijk pauzeren. De betaling stopt dan. De opzegtermijn van een
maand wordt niet gehanteerd. Als het overheidsadvies wordt bijgesteld en het voorschrift niet meer
is om zoveel mogelijk thuis te werken worden deze abonnementen weer geactiveerd. Inmiddels
hebben wij zo'n 90 aanvragen ontvangen voor een abonnementspauze.
Invoering parkeerregulering vertraagd
De invoering van parkeerregulering in de gebieden Noordendijk-Groenedijk-Oranjelaan en
Nagtegaalplaats en omgeving is vertraagd. De beleidsregels stellen dat er voorafgaand aan invoering
een informatiebijeenkomst moet worden georganiseerd over praktische vragen rond betaald
parkeren. Bijeenkomsten zijn voorlopig echter niet toegestaan. Ook is met enkele bewoners
afgesproken om op locatie te spreken over de inrichting van het binnenterrein onderaan de
Noordendijk/Groenedijk. Ook deze bijeenkomst, weliswaar in klein gezelschap, kan voorlopig niet
plaatsvinden. Verder is de ombouw en plaatsing van de parkeerautomaten vertraagd, omdat bij de
leverancier door de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal technici aan de slag is. Wij
hebben de nieuwe ingangsdatum voor parkeerregulering voorlopig gesteld op 1 september 2020. De
voorbereidingen gaan waar mogelijk uiteraard door. Bewoners van beide gebieden worden een brief
geïnformeerd.
Overige acties:








Op de parkeerplaats van het Gezondheidspark is op P3 een landingsplaats voor de
traumahelikopter vrijgemaakt.
Ter hoogte van de Huisartsenpost/Spoedeisende Hulp op de Karel Lotsyweg zijn op verzoek van
het commandoteam coronavirus 11 kortparkeerplaatsen tijdelijk ingericht voor alleen halen en
brengen.
Een deel van de aan Rijkswaterstaat verhuurde parkeerplaatsen op het parkeerterrein
Steegoversloot wordt tijdelijk beschikbaar voor vergunninghouders. Door het vele thuiswerken
gebruikt Rijkswaterstaat deze plekken niet, terwijl de parkeerdruk voor bewoners door het
thuiswerken toe is genomen.
74 (huis)artsen hebben een gratis tijdelijke parkeervergunning en pollerpas ontvangen, op
verzoek van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
De camperplaatsen op het parkeerterrein Weeskinderendijk zijn afgesloten

Sociaal Domein
Informele zorg & maatschappelijke initiatieven
Licht voor Dordt: 1.000 maaltijden voor Dordt
Maandag 6 april is (onder de paraplu van Licht voor Dordt) gestart met het bereiden van de eerste
maaltijden om een voorraad op te bouwen. De maaltijden worden ingevroren en één keer per week
verspreid onder de uitgiftepunten. Vanaf 13 april kunnen dak- en thuislozen drie keer per week een
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opgewarmde maaltijd ophalen bij stichting de Hoop. Vrijwilligers van Licht voor Dordt helpen bij de
uitgifte.
Daarnaast inventariseert de Voedselbank welke huishoudens in hun bestand gebruik zullen gaan
maken van de actie. Voor deze groep is in eerste instantie 1 maaltijd per persoon per week
beschikbaar, naast het reguliere voedselpakket. Na de opstart wordt bekeken hoe de vraag zich
ontwikkeld en of er eventueel ruimte is voor meer dan 1 maaltijd per week.
Tot slot is het mogelijk om mensen aan te melden voor de actie. Maatschappelijke organisaties die
veel contact hebben met kwetsbare bewoners zijn gevraagd te cliënten aan te melden die gebaat
zouden zijn bij gebruik van de maaltijden. Deze aanvragen worden gescreend om er voor te zorgen
dat de maaltijden in de huishoudens terecht komen waar ze nodig zijn en om te voorkomen dat
verdringing met de Horeca ontstaat.
Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen niet meer op bezoek bij geliefden in verzorgingstehuizen. Aan de andere kant
neemt de druk op mantelzorgers die thuis iemand verzorgen toe. Met name door het wegvallen van
dagbesteding moeten zij meer taken zelf uitvoeren. Er worden dan ook gesprekken gevoerd met
zorgorganisaties om te kijken of activiteiten in een beperktere vorm, met inachtneming van de
richtlijnen van het RIVM, weer opgestart kunnen worden. Op diverse plekken is dat ook al gebeurd.
Op dit moment lukt het om met extra inzet vanuit de pilot ''Vervangende mantelzorg aan huis'' de
grootste problemen op te vangen. MEE Mantelzorg is bereikbaar voor alle mantelzorgers die vragen
hebben over de ondersteuning of die een (te) zware belasting ervaren en in de problemen dreigen te
komen. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend.
Met de verlenging van de periode waarin de maatregelen gelden is het de verwachting dat de
mantelzorgers steeds verder onder druk zullen komen te staan. We onderzoeken daarom momenteel
alternatieve vormen van ondersteuning die voor kleine groepen zwaar belaste mantelzorgers zouden
kunnen worden ingezet.
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de uitrol van een nieuwe voorziening: de
mantelzorgvakantie. De implementatie van deze voorziening van overbelaste mantelzorgers zal
worden verplaatst naar voorjaar 2021. Voor de mantelzorgvakantie was een bedrag van € 50.000
euro opgenomen in de begroting 2020. Deze middelen zullen worden overgeheveld naar volgend
jaar.
Eenzame senioren
In de eerste raadsinformatiebrief over corona meldden we al dat Buurtwerk ruim 350 inwoners die
normaal gesproken dit jaar een welzijnsbezoek zouden ontvangen heeft gebeld. Inmiddels zijn ook
aan 594 senioren die in de afgelopen jaren via een welzijnsbezoek zijn bezocht brieven verstuurd om
hen te vragen hoe het met hen gaat. Hierop hebben tot nu toe 27 ouderen zelf contact opgenomen
met Buurtwerk. Het merendeel van de gebelde ouderen en van de mensen die zelf contact hebben
opgenomen geeft aan dat het goed met hen gaat en dat zij over een goed ondersteunend netwerk
beschikken. Buurtwerk gaat voorlopig wekelijks alle inwoners op de lijst bellen om een praatje te
maken. Naast de acties van onder andere Buurtwerk en Licht voor Dordt worden eenzame senioren
worden vanuit verschillende projecten ondersteund. Zo hebben de Ouderenbonden een landelijk
telefoonnummer in het leven geroepen waar men een praatje kan maken. Ook zijn de bibliotheken in
samenwerking met WIJ Crabbehof en WIJ Wielwijk gestart met het rondbrengen van boeken en
worden kaarten van #Jebentnietalleen rondgebracht aan eenzame inwoners.
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Onderwijs & opvang
Noodkinderopvang
Momenteel maken minimaal 650 kinderen per week gebruik van de noodopvang in Dordrecht. Circa
260 kinderen via een kinderdagverblijf (0 – 4 jaar), circa 250 kinderen via de buitenschoolse opvang
(BSO, 4 – 12 jaar) en circa 150 kinderen via de scholen. Kinderen in kwetsbare posities zijn in deze
cijfers meegenomen , dit betreft momenteel minimaal 50 kinderen.
We verwachten dat er tijdens de vakantieperiode minder kinderen gebruik zullen maken van de
noodopvang. Aan onderwijs en kinderopvang is gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel kinderen
ook tijdens de meivakantie noodopvang nodig hebben. Om de noodopvang tijdens de
vakantieperiode te kunnen waarborgen zullen er afspraken worden gemaakt tussen onderwijs en
kinderopvang. Een warme overdracht en continuering van de ondersteuning zijn hierbij met name
voor kinderen in een kwetsbare positie van belang.
N.B. Er wordt nog navraag gedaan op het punt onderwijs / huiswerk / contact met ouders tijdens de
komende vakantie (hierover stond iets in de vorige RIB).

Rol Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS)
We zien dat er in het land veel wordt gesproken over het inzetten van leerplichtambtenaren om met
name kwetsbare kinderen in beeld te houden. Ook in Dordrecht hebben we voor deze groep extra
aandacht. We doen dit langs een aantal lijnen. In eerste instantie wordt vanuit de scholen contact
gezocht en gehouden met de leerlingen. Wanneer blijkt dat er problemen zijn met het onlineonderwijs (slecht bereikbaar, onkunde ouders) kunnen de scholen in contact treden met een
leerplichtconsulent om de beste aanpak te bespreken. De scholen zijn hier in zeer actief. Indien er
sprake is van onwil om deel te nemen aan de digitale schoolgang kan Leerplicht worden
ingeschakeld. Ook als leerlingen niet te traceren lijken kan leerplicht een onderzoek starten. Een
deurbezoek door de leerplichtambtenaar kan deel uitmaken van dit onderzoek.
Leerplichtambtenaren worden in Dordrecht dus niet direct ingezet om bij gezinnen langs te gaan. We
zijn hierin onder meer terughoudend omdat de meer handhavende rol van een leerplicht
ambtenaren stressverhogend zou kunnen zijn voor ouders. Daarnaast werkt de huidige, getrapte
aanpak vooralsnog naar tevredenheid.
Leerlingenvervoer
Door de sluiting van de scholen worden er nauwelijks nog ritten leerlingenvervoer gereden. Hierdoor
dreigt een liquiditeitsprobleem voor de vervoerders. In lijn met de advisering van de VNG hebben we
besloten om de vervoerders te ondersteunen door 80% te vergoeden voor de ritten die als gevolg
van de COVID-19 maatregelen zijn uitgevallen. Met deze vergoeding nemen we een voorschot op de
definitieve ondersteuningsmaatregelen van het Rijk, die later worden verwacht.
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Formele zorg & ondersteuning
Sociaal Wijkteam
We hebben geïnventariseerd hoe de wachtlijsten bij het Sociaal Wijkteam er momenteel uit zien. Alle
nieuwe aanmeldingen worden regulier opgepakt. Dordrecht breed zien we op dit moment geen
toename op de wachtlijst. Vragen die nu binnen komen bij het Sociaal Wijkteam zijn legitieme
vragen, inherent aan de situatie waar we ons in bevinden. Het Sociaal Wijkteam is goed in staat deze
vragen op te pakken en werkt samen met andere organisaties waar dit nodig is. Daarnaast merken
we dat ook de samenwerking tussen SWT, Buurtwerk en de wijkmanagers/ gebiedsmanagers op het
gebied van signalering goed verloopt. Het Sociaal Wijkteam geeft aan dat het momenteel nog te
vroeg is om concrete verwachtingen te schetsen voor de komende periode. Wel denken zij dat
scheidingsituaties, huiselijk geweld en financiële problematiek belangrijke zorgvoorspellers zullen
zijn. Dit kan echter nog niet worden vertaald naar een inschatting van het beroep dat op het SWT zal
worden gedaan.
Dienst Gezondheid & Jeugd
De Dienst Gezondheid & Jeugd brengt wekelijks een nieuwsbrief uit met daarin de actuele stand van
zaken met betrekking tot de crisissituatie. De meeste recente versie kunt u in de bijlage bij deze brief
lezen.
Regionaal crisismeldpunt Jeugd ZHZ
Vorige week hebben wij melding gemaakt van de inrichting van dit meldpunt. Inmiddels is het
meldpunt gestart en zijn de eerst crisismeldingen naar tevredenheid, in samenwerking tussen
jeugdzorgaanbieders en de stichting jeugdteams afgehandeld.
Veilig Thuis
Wij zien op dit moment niet meer meldingen dan normaal. In een volgende brief zullen wij nadere
informatie geven (aard of type meldingen).
Statushouders
Statushouders worden op verschillende manieren geïnformeerd over het Coronavirus en de
geldende maatregelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijk en actueel materiaal in de
moedertaal en materiaal gericht op laaggeletterden. Op de gemeentepagina is ook laagdrempelige
informatie beschikbaar in diverse talen.
De ondersteuning aan individuele statushouders door Vluchtelingenwerk gaat momenteel
grotendeels digitaal. De klantregisseurs van het team statushouders van de SDD staan in nauw
contact met veel statushouders die de afgelopen jaren hier zijn gehuisvest.
Nieuwe vestigingen van statushouders staan vooralsnog grotendeels 'on hold', door het grote aantal
fysieke handelingen dat noodzakelijk is. Op landelijk niveau wordt bekeken of hiervoor een
contactloos proces 'vestiging op afstand' te organiseren is.
Sociale zekerheid
Drechtwerk
Een groot aantal medewerkers heeft aangegeven graag weer aan de slag te willen. Daarbij speelt
voor veel medewerkers een rol dat zij in een sociaal isolement verkeren. Drechtwerk is bezig met de
voorbereiding om Drechtwerk Actief weer gedeeltelijk te openen.
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Deelname gebeurt op vrijwillige basis en met speciale aandacht voor de veiligheid van de
medewerkers. De werkplekken en de routes door het gebouw worden daarom zodanig ingericht dat
aan de veiligheidsvoorwaarden van het RIVM wordt voldaan. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van eigen vervoer, of vervoer dat, in overleg met Stroomlijn, voldoet aan de RIVM
veiligheidsregels. Vanaf 20 april zal voor (om te beginnen) 40 medewerkers op deze manier een
werkplek worden aangeboden. Wanneer alles naar tevredenheid verloopt kan de groep (beperkt)
worden uitgebreid.

Evenementen
De inventarisatie van evenementen tot en met augustus, zowel regulier als in het kader van
Dordrecht 800, is nagenoeg gereed. Hierin zijn de wensen ten aanzien van doorgang of afgelasten en
opgave van reeds gemaakte voorbereidingskosten meegenomen.
Wij verwachten dat het kabinet op 21 april meer duidelijkheid zal geven rondom evenementen na 1
juni. De vormgeving van de opstartfase met aandacht voor sociale distantie en de ‘ 1,5 meter
economie’ zal wellicht gevolgen hebben voor evenementen. De consequenties kunnen we pas na 21
april in beeld brengen.
Het behoud van de basisinfrastructuur rondom evenementen is van groot belang voor de stad. Waar
mogelijk komen wij organisatoren tegemoet, maatwerk is hierbij van belang. We hebben aandacht
voor de kostenkant, we bekijken of leges van verleende vergunningen kan worden kwijtgescholden
of kan doorgeschoven naar volgend jaar. Rondom subsidies hebben we aandacht voor niet geleverde
prestaties en kunnen we in gesprek gaan over het vergoeden van voorbereidingskosten uit de
verleende subsidie.

Financiën
De extra kosten voor de tijdelijke uitbreiding van de BBZ-regeling die via de Sociale Dienst loopt, zijn
fors. De verwachting is ongeveer € 10 miljoen voor de Drechtstedenregio voor de periode van 3
maanden. Het rijk heft toegezegd al deze kosten te compenseren. Wij gaan ervan uit dat dat ook
geldt voor de toename van de bijstandskosten, waar op dit moment veel jongeren en flexwerkers
instromen (die nog geen WW hebben kunnen opbouwen). Via de lijnen van de VNG loopt het contact
met het kabinet hierover.
De gemeente verleent daarnaast op verzoek standaard 3 maanden uitstel voor verplichtingen op
lokale belastingen, en huur van panden of gronden. Dit heeft niet direct en begrotingseffect, maar
vraagt afhankelijk van veranderingen in het risicobeeld later mogelijk om verhoging van
voorzieningen. Hiermee wordt tijdelijk liquiditeitsruimte verschaft aan ondernemers, bedrijven en
verenigingen, waardoor tijd ontstaat om de structurele effecten in samenhang met rijksregelingen
beter in beeld te krijgen. Mocht daaruit blijken dat kwijtschelding deels noodzakelijk zou zijn,
betekent dit uiteraard forse financiële consequenties voor in ieder geval dit begrotingsjaar.
De grootste inkomstendaling die zich op dit moment al voordoet, betreft de parkeerinkomsten van
met name parkeergarages. Dit bedraagt ongeveer € 0,5 miljoen per maand, waarvan het effect zich
primair zal voordoen in de vorm van een lagere reserve parkeervoorzieningen.
In de Bestuursrapportage 2020 bieden wij inzicht in de totale op dat moment verwachte financiële
effecten voor dit jaar. De financiële effecten voor de langere termijn (2021 en verder) zijn op dit
moment zeer lastig in te schatten. Het CPB heeft 4 scenario's opgesteld, waarin de duur en diepte
7

van een komende recessie variëren. Zeer bepalend voor gemeenten zal zijn of het rijk bijvoorbeeld
anti-cyclisch investeert (niet bezuinigt in recessie-tijd, en gemeenten de financiële mogelijkheden
biedt dat ook te doen).
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