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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 
Daarnaast hebben we besloten om u in de toekomst te informeren over de ontwikkelingen en stand van 
zaken binnen de coronacrisis en de uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) via de 
reguliere rapportagemomenten en niet langer maandelijks via een raadsbrief. 
 
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 en 18 in 2022 geïnformeerd over de stand van zaken tot dat moment. In deze 11e en voorlopig 
laatste raadsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen binnen de verschillende thema’s. In het 
vervolg informeren wij u via de reguliere rapportagemomenten. 
 
1. Algemeen beeld en verloop van het virus 
Peildatum 15-03-2022 
 
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 opnieuw 
gestegen. Dit is in lijn met het landelijk en regionaal beeld. Met 2.486,50 per 100.000 inwoners die positief 
getest zijn, is dit een lager aantal dan het Twentse gemiddelde (2.596,40 per 100.000) en landelijke 
gemiddelde (2.542,30 per 100.000 inwoners).  
 

 



In de afgelopen week hebben 3.271,40 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 74,0%. 
 
De boostercampagne is in volle gang. 73% 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 februari tot heden is het betrekkelijk rustig geweest. Er is onder andere gecontroleerd op het 
gebruik van het coronatoegangsbewijs bij sport en horeca (tot 25 februari) en er zijn steekproefsgewijs 
controles uitgevoerd op de mondkapjesplicht. Dit heeft niet geleidt tot bijzonderheden of excessen. Ter 
voorbereiding op het carnavalsweekend zijn er goede afspraken gemaakt met de horeca. Het weekend is 
goed verlopen zonder noemenswaardigheden vanuit toezicht en handhaving. 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 wederom zichtbaar aanwezig geweest en 
hebben diverse gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. De komende periode zal er 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden op het gebruik van het coronatoegangsbewijs op locaties waar de 
plicht nog geldt. 
                                                                                              
4.Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
De quarantaineplicht is vervallen per 25 februari 2022. Reizigers hoeven hierdoor niet meer verplicht in 
quarantaine bij aankomst in Nederland. Het mobiele team dat zich bezighoudt met de naleving van de 
quarantaineplicht in samenwerking met veiligheidsregio Twente, is in verband met de wijziging in de 
regelgeving hierom ook opgeheven. In de periode tot 25 februari 2022 zijn er geen overtredingen 
geconstateerd binnen onze gemeente. Naast ontwikkelingen rondom de quarantaineplicht zijn er geen 
bijzonderheden te noemen vanuit de veiligheidsregio.  
 
5. Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Lopende initiatieven Sociaal Domein 
De GGD organiseert van woensdag 23 maart tot en met zaterdag 26 maart een pop-up vaccinatielocatie in 
Tubbergen. Hier kunnen kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen een eerste of tweede vaccinatie, 
boostervaccinatie of tweede boostervaccinatie ontvangen (70+). 
 
Lopende initiatieven, Economische Zaken 
Agro, food en buitengebied 
Uit contacten met de sector blijkt dat de impact van corona gerelateerde aspecten niet van directe invloed 
zijn op de individuele bedrijfsvoering en de productieomstandigheden. 
 
Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie 
Sinds 25 februari 2022 is de horeca weer grotendeels opengesteld en geldt enkel 1G bij grotere festiviteiten 
vanaf 500 personen. Ondanks de openstelling blijven zowel de economische als emotionele zorgen bij veel 
horecaondernemers aanwezig. Voor de eigenaren van campings en ander verhuuraccommodaties had de 
aangescherpte lockdown minder effecten omdat veel van deze bedrijven seizoensgebonden zijn. De meeste 
bedrijven richten zich op dit moment op het komende toeristenseizoen. 
 
Economische zaken  
Aanvragen BBZ versoepelde versie.  
Er zijn t/m 27 februari 2022 acht aanvragen gedaan. Deze zijn allemaal afgehandeld. Zes zijn toegekend en 
twee zijn afgewezen. 
 
De BBZ versoepelde versie stopt per 1 april a.s. Vanaf 1 april geldt het reguliere Bbz weer, die wel strengere 

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


voorwaarden kent, zoals: 
·        Naast een toets op levensvatbaarheid van het bedrijf, wordt er ook gekeken naar de vermogenspositie 
en de aanwezige eigen middelen. Dit kan betekenen dat de ondernemer geen inkomensaanvulling krijgt, of 
alleen maar als lening kan krijgen. 
·        Het eigen inkomen wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het inkomen in het hele boekjaar, 
dus niet maandelijks. Dit kan betekenen dat de inkomensaanvulling terugbetaald moet worden als het 
gezinsinkomen later in het jaar weer meer is geworden. 
 
Gelukkig zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Dit geeft veel ondernemers lucht al zijn de zorgen 
niet meteen voorbij. De komende periode zal moeten blijken of ze het hoofd boven water kunnen houden. 
Immers, uitgestelde betalingen, belastingen enzovoort moeten een keer betaald worden. Dit betreft 
voornamelijk de detailhandel, de contactberoepen, de horeca en geldt ook voor de evenementensector en 
hieraan gerelateerde bedrijven. Het lokaal steunfonds voor ondernemers kan een duwtje in de goede richting 
geven. In 2022 zijn inmiddels drie aanvragen ingediend en een vierde volgt binnenkort. 
De ondernemers in het centrum van Tubbergen geven aan dat het koopgedrag nog niet terug is op ‘normaal 
niveau’. Het bezoek aan het centrum is nog gering. Wellicht komt dat omdat veel mensen nog corona 
hebben ofwel in quarantaine zitten. Ook komt dit overeen met de landelijke tendens op dit gebied. 
 
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 periodiek 
overleg gevoerd binnen het kernteam. 
 
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 


