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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA Dinkelland met betrekking tot
het onderwerp Coronasubsidie toezicht en handhaving
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1:
Op welke wijze is op dit moment toezicht en handhaving van coronamaatregelen in de gemeente
georganiseerd?
Antwoord 1:
Sinds het begin van de coronacrisis zijn naast de boa's ook de toezichthouders van de andere teams ingezet
voor het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. Ook medewerkers van andere
organisatieonderdelen zijn via een zogenaamde flexpool ingezet als extra oog- en oorfunctie. Vanaf januari
2021 is de capaciteit van de boa's op peil gebracht en hebben de andere medewerkers hun reguliere
werkzaamheden weer kunnen oppakken.
Vraag 2:
Welke prioriteiten zijn er in het kader van toezicht en handhaving van coronamaatregelen gesteld en wat is
de voortgang?
Antwoord: 2
De prioriteiten zijn in de loop van de coronacrisis veelvuldig gewijzigd als gevolg van ontstane situaties
(lockdown's volledig/deels/verruiming maatregelen/verscherping maatregelen/regionale afstemming).
Aanvankelijk lag de regio bij de Veiligheidsregio Twente (VRT) en werden de prioriteiten gezamenlijk
bepaald.
Vraag 3:
Naar welke regeling en bijbehorende voorwaarden wordt in het artikel van TC Tubantia van woensdag 5 mei
j.l. gerefereerd?
Antwoord 3:

Specifieke uitkering voor gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken:
De Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (SUTOTH) is gepubliceerd.
Op basis van deze regeling kan aan een gemeente eenmalig een specifieke uitkering worden verstrekt ter
bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur
van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit
te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Het beschikbare budget bedraagt maximaal €
60 miljoen.
De specifieke uitkering bestaat uit een vast bedrag van € 28.421,05 voor iedere gemeente, plus een bedrag
dat gerelateerd is aan het aantal inwoners van de gemeente. Voor het aantal inwoners wordt uitgegaan van
peildatum 1 januari 2020. De exacte bedragen waarop een gemeente aanspraak kan maken lopen uiteen.
De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn gerelateerd aan personele kosten in verband met
de tijdelijke uitoefening van toezichts- en handhavingstaken of de ondersteuning daarbij. Deze personele
kosten zijn gemaximeerd op ten hoogste 120% van het wettelijk minimumloon.
Vraag 4:.
Klopt het dat de gemeente Dinkelland geen aanspraak heeft gemaakt op deze regeling? Zo ja: waarom niet?
Zo nee: wat is de stand van zaken?
Antwoord 4:
De gemeente Dinkelland heeft geen aanspraak gemaakt op deze regeling. Hiervoor is bewust gekozen
omdat: - eigen medewerkers zijn ingezet om met name tijdens de eerste en tweede golf van de coronacrisis
toezicht te kunnen houden op de naleving van de maatregelen. Deze medewerkers zijn aangesteld als
toezichthouder en daardoor ook bevoegd om o.a. terreinen te betreden ook tegen de wil van de eigenaar.
Daarnaast zijn er medewerkers uit de zogenaamde flexpool ingezet (bodes en medewerkers zwembad); - de
gemeente een eigen financiële bijdrage zou moeten leveren om gekwalificeerd personeel in te kunnen huren
(120% minimumloon is onvoldoende voor dekken van alle kosten); - de inhuur zou gaan om personeel van
o.a. beveiligingsbedrijven. Inzet is beperkt (geen bevoegdheden) en meer gericht op (grote) bijeenkomsten
zoals bij winkelcentra. Zover wij weten hebben alleen een paar grote gemeenten hiervan gebruik gemaakt
voor het bevorderen van de doorstroming in winkelstraten. Daarnaast hebben onze eigen toezichthouders
bevoegdheden die wenselijk waren bij het houden van toezicht op de naleving van de maatregelen binnen
onze gemeente.
Vraag 5:
Is het college bereid om indien mogelijk aanspraak te maken op deze regeling? Zo ja: op welke wijze wordt
deze ingezet? Zo nee: waarom niet?
Antwoord 5:
Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 4. De overwegingen om dit niet te doen zijn onverminderd van
kracht.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

