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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 
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 6, 17, 26, 35, 44, 59, 67 en 79 hebben wij u in 2021 en via 
raadsbrief 1 in 2022 geïnformeerd over de stand van zaken tot dat moment. In deze 10e raadsbrief 
informeren wij u over de actuele ontwikkelingen binnen de verschillende thema’s. 
 
1. Algemeen beeld en verloop van het virus 
Peildatum: 07-02-2022 
 
De meest actuele informatie met betrekking tot het percentage positief geteste mensen is beschikbaar via de 
website Twentsegezondheidverkenning.nl. 
 
Het aantal positief geteste mensen in de gemeente Tubbergen is in de afgelopen drie weken fors gestegen. 
Dit is in lijn met het landelijk en regionaal beeld. Met 2.853,10 per 100.000 inwoners die positief getest zijn, 
is dit een lager aantal dan het Twentse gemiddelde (3.370,32 per 100.000) en landelijke gemiddelde 
(3.296,90 per 100.000 inwoners).  
 
In de afgelopen week hebben 4.446,50 per 100.000 inwoners van de gemeente Tubbergen zich laten testen 
in één van de teststraten van de GGD. Als we kijken naar het percentage inwoners dat positief is getest in 
één van de teststraten, dan was dit 59,4%. 
 

 



Inmiddels heeft 92% van alle inwoners van de gemeente Tubbergen van 12 jaar en ouder minimaal één 
vaccinatie ontvangen. Het opkomstpercentage in Tubbergen is hoger vergeleken met Twente en Nederland. 
Daarnaast is de boostercampagne in volle gang. 71% van de inwoners van 18 jaar en ouder heeft een 
boosterprik ontvangen via de GGD. 
 
Er is geen zicht op boosters die zijn gegeven door instellingen zoals verpleeghuizen, huisartsen en 
ziekenhuizen. De werkelijk percentages zullen daardoor horen liggen. Vooral bij de hogere leeftijden.  
 
Het dasboard vindt u onder de link: 
https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-corona/ 
 
2.Ontheffingen 
Wij hebben de afgelopen periode geen verzoeken ontvangen voor een ontheffing op de momenteel 
geldende ministeriele regeling COVID-19. 
 
3.Gemeentelijk Toezicht en Handhaving 
In de periode januari tot heden is het betrekkelijk rustig geweest. Er is onder andere gecontroleerd op het 
gebruik van het Coronatoegangsbewijs bij sport en horeca en er zijn steekproefsgewijs controles uitgevoerd 
op de mondkapjesplicht. Dit heeft niet geleidt tot bijzonderheden of excessen. Ook zijn er in de afgelopen 
periode geen waarschuwingen en/of boetes uitgedeeld. Vanuit de politie spreekt men tevens van een rustig 
beeld ten aanzien van de naleving op de maatregelen over de afgelopen periode. 
 
Onze gemeentelijke handhavers zijn ook in de afgelopen periode veel zichtbaar aanwezig geweest en 
hebben diverse gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. Dit blijven zij ook de komende periode 
doen. Voor de komende periode zijn in samenspraak met Veiligheidsregio Twente de volgende 
handhavingsprioriteiten gehanteerd: 
- Sluitingstijden met name horeca, cultuur en sport 
- Controle op gebruik van het coronatoegangsbewijs 
                                                                                              
4.Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
Het mobiele team dat zich bezighoudt met de naleving van de quarantaineplicht in samenwerking met 
veiligheidsregio Twente, is nog steeds actief. De afgelopen periode zijn er geen overtredingen geconstateerd 
binnen onze gemeente. Naast het mobiele team zijn er geen bijzonderheden te noemen vanuit de 
veiligheidsregio. 
 
5. Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Lopende initiatieven Sociaal Domein 
·        Jeugd 
De activiteiten in het kader van de subsidie Jeugd aan zet en de subsidie Noaberdeal light zijn afgerond. 
·        Economische zaken/werk & inkomen 
Aanvragen BBZ versoepelde versie.  
Er zijn t/m 26 januari 6 aanvragen gedaan. Drie hiervan zijn afgehandeld. Twee zijn toegekend en de ander 
is ingetrokken.  
Met name voor de ondernemers in de detailhandel sector is het op dit moment nog steeds zwaar. Opnieuw 
moesten ze hun deuren sluiten en dat vlak voor de feestdagen. De december feestmaand is normaal 
gesproken goed voor een mooie omzet. Emotioneel vergt dit heel veel van hen. Inmiddels zijn de gelukkig 
sinds half januari weer open, maar de zorgen zijn nog niet voorbij. Enkele ondernemers hebben ook een 
beroep op noodsteun gedaan op basis van de verlenging van de regeling. Ook de evenementensector en 
hieraan gerelateerde bedrijven hebben het nog steeds zwaar. 
 
De contactberoepen zoals de kappers hebben ook omzet gemist door de sluiting in de maand december tot 
en met half januari. Als gemeente hebben we kunnen helpen door ondernemers met elkaar te verbinden 
waardoor personeel van een kapperszaak bij een tweetal supermarkten tijdelijk aan het werk kon. De 
supermarkteigenaren waren hiermee geholpen, net als de kapper. 
 
Onze MKB bedrijven hebben gelukkig weinig tot geen last van corona qua werk. Hier spelen andere zaken. 
Zo zijn er bedrijven die, af en toe, kampen met personele krapte in verband met besmette medewerkers dan 
wel medewerkers die in quarantaine moeten. Hopelijk is de piek hiervan eind deze maand voorbij en 
daarmee de personele zorgen waar ondernemers soms mee kampen. 
Ook de toelevering van materialen levert soms problemen op in verband met vertraagde of geen levering 
door corona. Op dit moment hebben we nog geen signalen opgevangen dat bedrijven hierdoor echt in het 
nauw komen. Veel bedrijven gaat het ook erg goed op dit moment, denk bijvoorbeeld aan de bouw 
gerelateerde bedrijven. 

https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-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. 
Wij verwachten dat wij medio maart u de volgende raadsbrief over dit onderwerp zullen aanbieden. 
 
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, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


