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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. Gemeentelijk Toezicht en 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, 35 en 49 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: 14 juni 2021 

In de afgelopen 4 weken zijn in totaal in de gemeente Dinkelland 120 mensen positief getest. Sinds half mei 
is sprake van een daling 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 is gedaald naar 38. 
Dinkelland zit daarmee onder het Twentse (63) en Nederlandse gemiddelde (57). 
  
In de afgelopen 4 weken hebben 1.723 inwoners van 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 4 weken 7,0%. Dit is 
lager dan gemiddeld in Twente (9,1%). 
 

 



8.404 inwoners van de gemeente Dinkelland hebben een vaccinatie ontvangen van de GGD. 2.619 inwoners 
hebben een eerste vaccinatie ontvangen. 5.785 inwoners zijn volledig gevaccineerd.  
 
De door de GGD maandelijks aangeleverde duidingen zijn onze bron voor de lokale cijfers op 
gemeenteniveau. De laatste duiding is door de GGD gedeeld op 14 juni en daarom meegenomen in deze 
brief. Regionale cijfers zijn altijd en actueel te raadplegen via de website van de Twentse 
gezondheidsverkenning.  Hiervoor vindt u het Corona dashboard van de GGD onder 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.Gemeentelijk Toezicht en Handhaving 
De afgelopen periode (17 mei – 21 juni) is het redelijk druk geweest. Er zijn geen boetes uitgedeeld maar 
wel een aantal waarschuwingen. De waarschuwingen hadden hoofdzakelijk betrekking op het niet in acht 
nemen van de afstand. Dit hield deels verband met het EK voetbal. Ook de politie meldt een gelijk beeld ten 
aanzien van de naleving op de regels. Voor de komende periode zijn, naast de reguliere controles, in 
samenspraak met de veiligheidsregio de volgende handhavingsprioriteiten gehanteerd: 

 Beeld ophalen hoe met de nieuwe maatregelen 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 
Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht, als personen na een verblijf in bepaalde landen 
(terug) naar Nederland reizen. Dit gaat om gebieden met een zeer hoog coronarisico. De quarantaineplicht 
geldt ook voor mensen die al zijn gevaccineerd. De handhaving op de quarantaineplicht ligt in handen van 
de burgemeesters. Binnen Veiligheidsregio Twente is er een mobiel team ingesteld dat het toezicht gaat 
verzorgen in samenwerking met de lokale gemeenten. Er zijn nog geen overtredingen op de 
quarantaineplicht geconstateerd.  
 
5. Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Lopende initiatieven Sociaal Domein 
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. De gesprekken met jeugdigen 
zijn afgerond en vervolgacties zijn opgestart. Zo zijn een aantal jongeren in samenwerking met de gemeente 
en FC Noaber gestart met het organiseren van verschillende activiteiten waaronder een voetbaltoernooi, 
game-evenement en cabaretavonden. FC Noaber is een stichting, opgezet in samenwerking met jongeren. 
De activiteiten worden voor en door jongeren vorm gegeven. De stichting wordt ondersteund door zorg, 
onderwijs ondernemers en de gemeente. 
 
Werk & inkomen 
Doorlopend worden cijfers ten aanzien van de P-wet gemonitord. Op dit moment zien we in de gemeente 
Dinkelland geen nieuwe instroom van uitkeringsgerechtigden. Het aantal WW uitkeringen is ten opzichte van 
mei gelijk gebleven.  
 
Lopende initiatieven, Economische Zaken 
Agro, food en buitengebied 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van mei. 
 
Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie 
Voor de verblijfssector zijn er momenteel geen noemenswaardige veranderingen ten opzichte van mei. De 
verwachting is en blijft dat het binnenlands toerisme blijft aantrekken als gevolg van het nog onzekere 
reisadvies naar het buitenland. Sinds 5 juni gelden de versoepelingen niet alleen voor de terrassen, maar 
ook voor de binnenruimtes van de horeca. De binnenruimtes van andere recreatieve bedrijven mogen 
tevens open. 
 
Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemer, TOZO 4 
Voor de TOZO 4 zijn 79 aanvragen gedaan. 
Stand van zaken t/m 13 juni 2021: 

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


Inkomensaanvulling: 
Aanvragen (TOZO 4): 79 
Waarvan afgehandeld: 78 
Waarvan toegekend: 75 
Waarvan afgewezen: 2 
Waarvan ingetrokken: 1 
Waarvan nog in behandeling: 1 
Krediet 
Aanvragen: 1 
Waarvan afgehandeld: 1 
Waarvan toegekend: 1 
 
Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat zij het steunpakket doortrekken in het derde kwartaal van 
2021. Dat betekent dat ook de Tozo-regeling weer verlengd wordt. Tozo 5 loopt van 1 juli t/m 30 september 
2021. De voorwaarden zijn ongewijzigd, vergeleken met Tozo 4. 
 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
De TONK is ingesteld door het rijk en geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot 1 juli 2021. Deze 
regeling is vertaald naar lokale beleidsregels en op 4 maart bekend gemaakt via onze communicatiekanalen. 
Per 11 juni 2021 hebben zes ondernemers hier een beroep op gedaan. Vier hiervan zijn toegekend. Twee 
aanvragen zijn afgewezen (in verband met te lage huur). Er zijn geen aanvragen binnengekomen van niet-
ondernemers. 
 
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Op basis hiervan zullen beleidswijzigingen worden voorgesteld van 
deze lokale beleidsregels. Daarnaast is het voorstel om de regeling tot 1 oktober 2021 te verlengen. Dit is 
gelijk aan de verlenging van de landelijke regelingen, die ook tot 1 oktober 2021 worden verlengd. Over de 
beleidswijzigingen en de verlenging zullen wij binnenkort een besluit nemen. 
 
Noodsteun aan ondernemingen vanwege coronacrisis 
Naast de TOZO en de TONK heeft de gemeente Dinkelland eigen beleidsregels opgesteld. De beleidsregels 
zijn bedoeld om noodsteun te bieden aan ondernemers die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de 
landelijke regelingen. Tot 11 juni 2021 zijn er vijf verzoeken met beroep op deze regeling binnen gekomen. 
Deze verzoeken zijn afgehandeld en alle vijf ondernemers hebben noodsteun ontvangen. 
 
Ondernemers 
Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen, zijn er nog steeds sectoren die het zwaar hebben. 
Dit zijn bijvoorbeeld de evenementenbranche en de reisbranche en de hieraan gerelateerde bedrijven. 
 
In het najaar van 2020 is er een onderzoek gehouden onder ondernemers om erachter te komen hoe het 
met ondernemend Dinkelland gaat in de coronacrisis. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en wordt 
er een herhalingsonderzoek gedaan. De anonieme en digitale vragenlijst is medio juni opengesteld voor 
ondernemers. 
 
Er wordt een derde aanvraag voor het crisisarrangement ingediend bij de provincie Overijssel. Doel van 
deze subsidieregeling is om winkelcentra te ondersteunen, gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen om 
centra aantrekkelijk te maken en te houden, promotie, etcetera. Deze aanvraag richt zich op activiteiten die 
de horeca en detailhandel ondersteunen.  
 
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 


