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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 8, 21 en 35 hebben wij u 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: 17 mei 2021 
In de afgelopen 5 weken zijn in totaal in de gemeente Dinkelland 424 mensen positief getest. Vanaf 6 april is 
sprake van een stijging in het aantal nieuwe besmettingen. Wanneer we naar het aantal besmettingen per 
100.000 inwoners kijken, is te zien dat dit in de gemeente Dinkelland de afgelopen weken eerst flink is 
toegenomen en nu weer een daling laat zien (291). Dit ligt nog steeds boven het Twentse gemiddelde (282) 
en boven het Nederlandse (220) gemiddelde. 
 
In de afgelopen 5 weken hebben 15.279 per 100.000 inwoners van de gemeente Dinkelland zich laten 
testen in één van de teststraten van de GGD. Dit is hoger dan het Twentse gemiddelde. Als we kijken naar 

 



het percentage inwoners dat positief is getest in één van de teststraten, dan was dit in de afgelopen 5 weken 
10,7%. Dit is iets lager dan gemiddeld in Twente (12,0%). 
 
5.947 inwoners van de gemeente Dinkelland hebben hun eerste vaccinatie door de GGD ontvangen. 
Daarnaast hebben 2.965 personen ook hun tweede vaccinatie ontvangen. Dit zijn voornamelijk de 
zorgmedewerkers van verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen, en de thuiswonende ouderen. Sinds 27 
april worden ook mensen uit de geboortejaren 1961-1971 gevaccineerd door de GGD, huisartsen of 
ziekenhuizen. 
  
Het Corona dashboard van de GGD is verder doorontwikkeld en geautomatiseerd. Het dasboard vindt u 
onder de link: https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-corona/ 
 
2. Ontheffingen 
 
Wij hebben de afgelopen periode geen verzoeken onvangen voor een ontheffing op de momenteel geldende 
ministeriele regeling COVID-19.  
 
3. Gemeentelijk Toezicht en Handhaving 
 
De afgelopen periode (19 april – 16 mei) is over het algemeen rustig verlopen. Er zijn geen boetes of 
waarschuwingen uitgedeeld. Wel zijn mensen aangesproken op het in acht nemen van onderlinge afstanden. 
Tijdens Koningsdag en Hemelvaartsdag is er beheersbare drukte geconstateerd binnen de gemeente. Maar 
er was sprake van een rustig beeld. De handhavers zijn ook in de afgelopen periode zichtbaar aanwezig 
geweest en gaan veel in gesprek met de ondernemers.  
Ook de politie meldt een rustig beeld ten aanzien van de naleving op de regels. Voor de komende periode 
worden in samenspraak met de veiligheidsregio de volgende handhavingsprioriteiten gehanteerd: 

 Beeld ophalen hoe met de nieuwe maatregelen (met name (grootschalige) detailhandel) wordt 

omgegaan; 

 Optreden tegen excessen; 

 1,5 Meter afstand; aanspreken en bij excessen wordt afstemming met de politie gezocht; 

 Gedrag openbare ruimte (jeugdgroepen en onderlinge afstand). 

 
4. Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
 
Begin dit jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de VRT en een afvaardiging vanuit de 
uitvaartbranche. In dit gesprek is gezamenlijk besloten een brief te versturen vanuit de VRT aan de 
uitvaartondernemers. Op deze brief heeft de VRT veel reacties ontvangen. De kern van deze reacties 
bestaat eruit dat de regels die gelden bij uitvaarten en condoleances niet door iedereen altijd worden 
nageleefd. Zeker de laatste tijd worden er vanuit de branche meerdere signalen hierover ontvangen. In 
verband met deze signalen en de versoepeling binnen de uitvaartbranche (uitvaarten naar max. 100 
personen) is er vanuit de VRT wederom een brief verstuurd met hierin de regelgeving voor uitvaarten.  
 
5. Lopende initiatieven vanuit de Gemeente 
 
Lopende initiatieven Sociaal Domein 
Jeugd 
Zoals eerder gemeld hebben diverse initiatieven voor de jeugd hebben ook nu nog brede aandacht. Het Rijk 
heeft extra financiële middelen voor ‘Jeugd aan zet in Coronatijd’ beschikbaar gesteld. De gesprekken met 
jeugdigen zijn afgerond. In deze gesprekken is opgehaald waar jeugdigen, ouder(s) en verzorger(s) kansen 
zien om de gevolgen van Corona voor deze doelgroep te verminderen. De uitkomsten van deze gesprekken 
worden op dit moment verzameld. Daarna worden eventuele vervolg acties bepaald. 
 
Vaccinatie locaties 
Vaccinatielocaties in Almelo, Enschede, Oldenzaal, Hengelo, Nijverdal en Markelo zijn actief. Ook huisartsen 
zijn gestart met het vaccineren op de door hen geplande data.  
 
Sport en cultuur 
De overheid heeft per 19 mei opnieuw versoepelingen aangekondigd. Zo gaan binnensportlocaties zoals 
sportscholen en zwembaden en locaties voor kunst- en cultuurbeoefening – onder voorwaarden - weer open. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Zowel binnen als 
buiten is men gebonden aan maximale aantallen personen variërend van twee tot dertig. Actuele richtlijnen 
zijn beschikbaar via de website van de rijksoverheid en de website van de gemeente. 

https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-corona/


Er is goed contact met de betrokken verenigingen over de huidige richtlijnen en mogelijkheden. Daarnaast is 
voor sport onderling contact tussen gemeenteambtenaren met aandachtsgebied sport, en ook met de 
veiligheidsregio zodat er ook regionaal zoveel mogelijk één lijn wordt getrokken. 
 
Werk & inkomen 
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. Het aantal WW-uitkeringen is ten 
opzichte van april gedaald. 
 
Lopende initiatieven Economische Zaken 
Agro, food en buitengebied 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van maart. Er zijn geen agrarische bedrijven die door Corona niet 
verder kunnen. Wel zijn er een aantal gevolgen door Corona die van invloed zijn op het agrarische bedrijf. 
O.a. de afzetmarkt mondiaal, lage melkprijzen en vleesprijzen (kip, varken, rund) die fluctueren. Maar 
op deze ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed. 
 
Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie 
De terrassen van de horeca mogen sinds 19 mei weer open van 12 tot 20 uur. Vanwege de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk voor horecaondernemers om hun reguliere terras te gebruiken zoals 
voor corona. Er gelden immers nog afstandseisen en een maximum aantal gasten per tafel. We hebben 
daarom besloten om ook dit jaar waar mogelijk tijdelijke verruimde terrassen toe te staan. In het (smalle) 
centrum van Ootmarsum hebben we in nauw overleg met de horecaondernemers gekeken naar de 
mogelijkheden voor tijdelijke verruiming van hun terras. Er moet immers rekening worden gehouden met de 
bereikbaarheid en veiligheid voor hulpdiensten, inwoners, leveranciers, ondernemers, bezoekers, etc. Er zijn 
daarom een aantal maatregelen genomen, waaronder het plaatsen van tijdelijke fietsenstallingen op het 
kerkplein en een stadsafsluiting op zaterdag en zondag.   
 
We hebben in nauw overleg met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Dinkelland, richtlijnen opgesteld 
voor de opening van de terrassen. De horeca waardeerde het dat we dit in samenspraak met hen hebben 
opgepakt. Ondanks de beperking in onder andere de openingstijden was het merendeel van de horeca blij 
met het nieuws van de opening. Er is weer perspectief en de ondernemers kunnen weer doen waar ze goed 
in zijn. Niettemin hopen de ondernemers dat de opening van de terrassen een opmaat is naar meer 
versoepelingen op korte termijn, waarbij o.a. ook weer binnen in een restaurant gegeten mag worden.   
Voor de verblijfssector zijn er momenteel geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. van maart. De 
verwachting is en blijft dat het binnenlands toerisme blijft aantrekken als gevolg van het nog onzekere 
reisadvies naar buitenland.  
 
Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemer, TOZO3 
Op 26 april zijn cijfers en feiten over de TOZO 3 aanvragen gedeeld. Er zijn in Twente 5.197 aanvragen 
gedaan waarvan 91% is toegekend en 581 kredieten waarvan 72% is toegekend. De totale waarde van de 
aanvragen verstrekt door het ROZ bij TOZO 3 voor inkomensaanvullingen betreft €19.232.225 en voor 
kredieten €3.020.485. In de gemeente Dinkelland zijn 179 aanvragen gedaan. 
 
Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemer, TOZO 4 
Er zijn voor de TOZO 4 72 aanvragen gedaan. 
Stand van zaken t/m 16 mei 2021: 
Inkomensaanvulling: 
Aanvragen (TOZO 4): 72 
Waarvan afgehandeld: 71 
Waarvan toegekend: 69 
Waarvan afgewezen: 1 
Waarvan ingetrokken: 1 
Afwijzingen hebben doorgaans te maken met inkomsten van buiten het bedrijf (waaronder de inkomsten van 
een partner.  
Er zijn geen krediet aanvragen gedaan. 
 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Inmiddels heeft het Rijk ook de TONK regeling ingesteld. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht van 
1 januari tot 1 juli 2021. Deze regeling is vertaald naar lokale beleidsregels. Op 4 maart hebben wij de 
regeling bekend gemaakt via onze communicatiekanalen. Per 17 mei 2021 hebben 5 ondernemers hier een 
beroep op gedaan. 
De portefeuillehouder en de bedrijfsconsulent houden regelmatig contact met de lokale ondernemers. Niet 
alleen telefonisch en per mail, maar ook fysiek. Deze bezoeken worden gewaardeerd door de ondernemers. 



Op deze manier krijgen we beter inzicht in de situatie van onze ondernemers. Bovendien kunnen we hen op 
deze manier nog beter wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning en weten we beter waar behoefte 
aan is. Ook tonen we op deze manier onze betrokkenheid. 
De portefeuillehouder heeft diverse keren aangegeven dat ondernemers die in financiële problemen (dreigen 
te) komen, zich kunnen melden bij de gemeente. Vooruitlopend op de lokale beleidsregels om noodsteun te 
bieden aan ondernemers die tussen wal en schip raken, hebben we vier ondernemers financieel 
ondersteund. De beleidsregels “Noodsteun aan ondernemers vanwege de coronacrisis gemeente Dinkelland” 
zijn op 20 april 2021 vastgesteld. Dit is ook in de nieuwsbrief voor ondernemers gemeld en aan de 
ondernemersverenigingen. Daarna zijn twee aanvragen om noodsteun ingediend. Deze zijn toegekend.  
 
Ondernemers 
De winkels zijn weer open en we hopen dat de winkeliers kunnen blijven ondernemen en er geen 
winkelleegstand ontstaat in onze kernen. 
Er zijn nog steeds sectoren die het zwaar hebben. Denk aan de evenementenbranche en hieraan 
gerelateerde bedrijven, de startende ondernemers zonder eigen pand, de reisbranche en hieraan 
gerelateerde bedrijven en bijvoorbeeld zelfstandig reisadviseurs. Zij hebben nauwelijks tot geen inkomsten 
maar wel kosten. 
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.  
 
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 wekelijks 
overleg gevoerd binnen het kernteam en binnen een werkgroep 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. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


