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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de ontwikkelingen en stand van zaken binnen de
coronacrisis en de uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm).

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten u te informeren over:
1.
Het algemene beeld en het verloop van het virus
2.
Ontheffingen
3.
Handhaving
4.
Afspraken verbinding Veiligheidsregio
5.
Lopende initiatieven vanuit de gemeente
6.
Actualiteiten

Toelichting
Aanleiding
Tot 1 december 2020 werd u geïnformeerd door de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Vanaf 1
december informeren wij u periodiek over de stand van zaken met betrekking tot Corona en de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19. Met raadsbrieven nummer 8 en 21 bent u door ons geïnformeerd over de stand van
zaken tot dat moment. In deze raadsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen binnen de
verschillende thema’s.
1. Algemeen beeld en verloop van het virus
Peildatum: 6 april 2021
In de afgelopen periode zien we grote fluctuaties in data waardoor het algemeen beeld en verloop van het
virus, in tegenstelling tot vorige raadsinformatie niet op een periode van 4 weken gebaseerd is, maar op de
afgelopen 7 dagen.
In de afgelopen 7 dagen zien we in de gemeente Dinkelland 234 per 100.000 inwoners positief getest. Dit is
hoger dan het Twents gemiddelde (190 per 100.000 inwoners) maar lager dan het landelijke gemiddelde
(278 per 100.000 inwoners). In Twente hebben in de afgelopen 7 dagen 12.297 mensen zich laten testen op
Corona. Het vindpercentage van positief geteste mensen is 8,6% voor de gemeente Dinkelland. Daarmee
ligt Dinkelland in de laagste groep van Twente. We zien over de afgelopen periode een toenemend

vindpercentage binnen de gemeente Dinkelland.
Uit de laatst bekende duiding d.d. 11 april 2021 komt naar voren dat tot en met 11 april 3.411 inwoners van
Dinkelland hun eerste vaccinatie door de GGD ontvangen hebben. Daarnaast hebben 1.305 personen
inmiddels ook hun tweede vaccinatie ontvangen. Dit betreft alleen het aantal door de GGD gevaccineerde
inwoners; de zorgmedewerkers en de thuiswonende ouderen. Naast de groepen die door de GGD worden
gevaccineerd, worden op dit moment ook andere groepen gevaccineerd. Deze aantallen zijn (nog) niet in
beeld en kunnen daarom niet worden meegenomen in deze cijfers.
Het Corona dashboard van de GGD dat actuele informatie geeft over de corona cijfers vindt u via de link:
https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-corona/
2.Ontheffingen
Er zijn de afgelopen periode geen verzoeken gekomen voor een ontheffing op de momenteel geldende
ministeriele regeling COVID-19.
3.Handhaving
De afgelopen periode (25 februari – 6 april) is over het algemeen rustig verlopen. Tijdens het paasweekend
zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Ook zijn er in de afgelopen periode geen gemeentelijke
waarschuwingen of boetes uitgedeeld.
Er is structureel overleg tussen de bedrijfsconsulenten en de gemeentelijke handhavers over zowel de
huidige regelgeving alsook de toekomstige versoepelingen binnen de horeca- en ondernemersbranche. De
handhavers zijn zichtbaar aanwezig binnen de gemeente en blijven in gesprek met inwoners en
ondernemers. De politie meldt tevens een rustig beeld ten aanzien van de naleving op de regels. Voor de
komende periode zijn in samenspraak met de veiligheidsregio de volgende handhavingsprioriteiten
gehanteerd:

Gedrag openbare ruimte (jeugdgroepen en onderlinge afstand)

Ophalen beeld detailhandel

Avondklok (politie)
4.Afspraken verbinding Veiligheidsregio
Er is overleg geweest met de Twentse burgemeesters over de Twentse lijn ten aanzien van de
evenementenprocedure de komende periode. Dit naar aanleiding van het advies vanuit het
veiligheidsberaad. Dit advies behelst de voorgestelde lijn om alle vergunningsaanvragen voor evenementen
die plaatsvinden tot en met 5 mei niet in behandeling te nemen. Hoewel het toetsingskader nog niet bekend
is worden aanvragen voor na 5 mei wel in behandeling genomen. Het regionale toetsingskader volgt t.z.t. uit
de ontwikkelingen omtrent coronamaatregelen en versoepelingen.
5.Lopende initiatieven vanuit de gemeente
Beleidsregel coronacompensatie
Naar aanleiding van de verscheidende regelingen van het rijk voor vrijwilligers-jeugdorganisaties, cultuur en
kulturhuzen, waarvoor de uitvoering lokaal is belegd, is gewerkt aan een lokale beleidsregel
coronacompensatie. Op 22 februari is deze beleidsregel gepubliceerd en aanvragen konden worden
ingediend tot 1 april. Voor de gemeente Dinkelland zijn 25 aanvragen ontvangen. Al deze aanvragen zullen
worden beoordeeld.
Jeugd
Diverse initiatieven voor de jeugd hebben ook nu nog brede aandacht. Vanuit het rijk zijn extra financiële
middelen ten behoeve van ‘Jeugd aan zet in Coronatijd’ beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn
aangevraagd en toegekend. Met naastliggende gemeenten en samenwerkende partners is invulling van
deze middelen in de vorm van activiteiten vormgegeven. Komende periode zullen deze activiteiten zichtbaar
worden.
Vanuit het rijk worden eveneens middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van ‘Maatschappelijke Diensttijd’.
Met naastliggende gemeenten en FC Noaber is een aanvraag bij het rijk ingediend. Ook deze aanvraag is
toegekend. Inmiddels is een activiteitenplan en communicatieplan gereed. Activiteiten zullen komende
periode zichtbaar worden.
Voortkomend uit het Deltaplan Jeugd worden gesprekken georganiseerd met jeugdigen en hun netwerk om
de behoefte bij de jeugd in coronatijd verder te inventariseren. Doel hierbij is het verminderen van de
gevolgen van corona voor deze doelgroep. Diverse jeugdigen, ouder(s) en verzorger(s) hebben reeds een
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit initiatief.

Vaccinatie locaties
Vaccinatielocaties in Almelo, Enschede en Oldenzaal zijn van start gegaan. Markelo opent een vaccinatie
locatie begin april. Hengelo opent eind april en Nijverdal opent een vaccinatie locatie begin mei.
Ook huisartsen starten op korte termijn (vanaf 10 april 2021) met vaccinatie. Vanwege het grote aantal te
vaccineren personen, de snelheid waarmee dat moet gebeuren en de 1,5-metermaatregel kunnen veel
huisartsen de vaccinaties niet in hun eigen praktijkruimte uitvoeren. De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de VNG vragen gemeenten om een inspanningsverplichting te leveren. Daar waar
huisartsen de vaccinaties niet in eigen praktijk kunnen uitvoeren, wordt gemeenten gevraagd kosteloos
locaties beschikbaar te stellen. Denk aan buurt- en sportcentra, scholen, muziekcentra etc.. Afstemming met
huisartsen en sportcentra, scholen en muziekcentra loopt naar tevredenheid. Alle huisartsen zullen kunnen
starten met vaccineren en data hiertoe zijn door hen gepland.
Agro, food en buitengebied
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van februari. In zijn algemeenheid ondervinden de agrarische
ondernemers geen directe negatieve bedrijfsgevolgen door de coronacrisis.
Recreatie en Toerisme
Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van februari. De horeca is nog steeds gesloten. De
verblijfssector is nog steeds geopend. Gelet op de vraag naar binnenlandse vakanties wordt er bij campings,
huisjes en hotels al wel veel geboekt voor het voorjaar en de zomer.
Economische zaken / Arbeidsmarkt
Doorlopend worden cijfers ten aanzien van de P-wet gemonitord. Op dit moment zien we in de gemeente
Dinkelland een marginale instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden. Er is géén sprake van instroom
voortkomend uit Corona. Het aantal WW uitkeringen is ten opzichte van eind januari gedaald.
Aantallen Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemer, TOZO3 / verlenging
Er zijn sinds medio februari (151 aanvragen) 10 nieuwe aanvragen gedaan voor de TOZO3.
Stand van zaken t/m 28 maart 2021:
Inkomensaanvulling:
Aanvragen (verlenging + nieuw): 161
Waarvan afgehandeld: 160
Waarvan toegekend: 149
Waarvan afgewezen: 8
Waarvan ingetrokken: 3
Waarvan nog in behandeling: 1
Krediet
Aanvragen: 18
Waarvan afgehandeld: 18
Waarvan toegekend: 16
Waarvan afgewezen: 1
Waarvan ingetrokken: 1
Waarvan nog in behandeling: 0
Afwijzingen hebben doorgaans te maken met inkomsten van buiten het bedrijf (waaronder de inkomsten van
een partner. De TOZO is verlengd tot 1 juli 2021.
Het Rijk heeft gewerkt aan de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling
geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot 1 juli 2021. Deze regeling is vertaald naar lokale
beleidsregels en op 4 maart is de regeling bekend gemaakt via onze communicatiekanalen.
De portefeuillehouder en bedrijfsconsulenten houden regelmatig contact met de lokale ondernemers, niet
alleen telefonisch maar ook fysiek. Deze bezoeken worden enorm gewaardeerd door de ondernemers. Een
luisterend oor, het geven van advies en het bieden van hulp.
Begin maart mochten de contactberoepen hun werkzaamheden tot hun grote opluchting eindelijk weer
uitvoeren. Zij hebben het erg moeilijk gehad en we hopen dat ze kunnen blijven bestaan. Ook de nietessentiële winkels kregen in maart lucht: ze mochten weer op afspraak open. Eerst met een beperkt aantal
klanten per tijdsslot en later het aantal klanten gebaseerd op het aantal vierkante meters van de winkel. De
ondernemers waren blij en opgelucht dat ze hun deuren weer mochten openen. Met name de sectoren
mode en schoenen hebben te maken met grote verliezen en blijven zitten met de wintervoorraad. We hopen

dat dit niet leidt tot winkelleegstand in onze kernen.
Echter, er zijn nog steeds ondernemers die het erg moeilijk hebben vanwege de coronacrisis, zoals de
horeca en de evenementenbranche. En in het bijzonder ondernemers in getroffen sectoren die tussen wal en
schip vallen bij de Rijkssteunmaatregelen. Dat gaat vooral om startende ondernemers. Wij hebben meerdere
keren aangegeven (bedrijfsbezoeken, nieuwsbrieven, telefonisch, etc.) dat ondernemers die tussen wal en
schip vallen en daardoor in financiële problemen dreigen te komen, zich bij de gemeente kunnen melden.
Wij gaan dan samen met de ondernemer kijken naar eventuele mogelijkheden voor lokaal maatwerk.
Hiervoor zijn we op dit moment, samen met Tubbergen en het ROZ, bezig om beleidsregels op te stellen.
Vooruitlopend daarop ondersteunen we ondernemers al wel, om te helpen voorkomen dat de problemen
onnodig groter worden.
Gelukkig zijn er ook ondernemers die ondanks de crisis een groei doormaken en uitbreidingsplannen
hebben, bijvoorbeeld de bouwbedrijven en bouw gerelateerde bedrijven. Veel ondernemers zijn continue
bezig om (al dan niet gezamenlijk) nieuwe initiatieven te ontplooien en zichtbaar te blijven. De samenwerking
wordt versterkt, een positief gevolg van corona.
Onze aanvraag voor het crisisarrangement is door de provincie Overijssel toegekend. Doel van deze
subsidieregeling is om winkelcentra te ondersteunen, gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen om centra
aantrekkelijk te maken en te houden, promotie, etcetera.
6. Actualiteiten
Over actuele ontwikkelingen vanuit onze gemeentelijke aandachtsgebieden, hebben wij u met de
bovenstaande toelichting geïnformeerd. De ontwikkelingen vanuit het rijk en de persconferenties worden
vanzelfsprekend nauwlettend gevolgd om tijdig en proactief actie te ondernemen. Hiervoor wordt twee keer
per week overleg gevoerd binnen het kernteam van de organisatie.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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