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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 geïnformeerd 
over de stand van zaken tot dat moment. In deze 9e raadsbrief informeren wij u over de actuele 
ontwikkelingen binnen de verschillende thema’s. 
 
1. Algemeen beeld en verloop van het virus 
Peildatum: 03-01-2022 
 
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 in de afgelopen drie weken is gezakt naar 
361,90 per 100.000 inwoners. Dit is lager dan het Twentse gemiddelde (447,65 per 100.000) en lager dan 
het landelijke gemiddelde (498,20 per 100.000 inwoners). 
 
In de week voor de jaarwisseling hebben 1.438,30 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 26,1%. 
 
Inmiddels heeft 92% van alle inwoners van de gemeente Tubbergen van 12 jaar en ouder een eerste 

 



vaccinatie ontvangen. Het opkomstpercentage in Tubbergen is hoger vergeleken met Twente en Nederland. 
Daarnaast is de boostercampagne in volle gang. Hiervan zijn (nog) enkel regionale cijfers beschikbaar. 
Het percentage Twentenaren dat een booster heeft ontvangen van de GGD is: 

 1% van de 30-39 jarigen; 

 2% van de 40-49 jarigen; 

 13% van de 50-59 jarigen; 

 47% van de 60-69 jarigen; 

 65% van de 70-79 jarigen; 

 71% van de 80-89 jarigen en 

 53% van de 90 plussers. 

Er is geen zicht op boosters die zijn gegeven door instellingen zoals verpleeghuizen, huisartsen en 
ziekenhuizen. De werkelijke percentages zullen daarom hoger 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 eind november en december is het betrekkelijk rustig geweest. Er zijn QR-toegangscontroles 
verricht bij alle sportverenigingen en horeca. De bedrijven die gesloten waren zijn later opnieuw bezocht. Er 
zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
Daarnaast is er steekproefsgewijs gecontroleerd op de mondkapjesplicht in winkels. Ook hier zijn verder 
geen bijzonderheden te melden. 
 
Ook vanuit de politie spreekt men van een gelijk beeld ten aanzien van de naleving op de maatregelen over 
de afgelopen periode. Ondanks het feit dat er op nieuwjaarsdag een groot tentfeest (ongeveer 100 
personen) in Albergen is ontbonden met een proces-verbaal, is de jaarwisseling verder rustig verlopen. 
                                                                                              
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 
In de kerstvakantie heeft onder leiding van Stichting Epic Youth, een tweede online game evenement 
plaatsgevonden. Dit game evenement is georganiseerd voor en door de jeugd uit zowel de gemeente 
Tubbergen als Dinkelland. Tijdens het eerste en tweede game evenement hebben ongeveer 300 jongeren 
deelgenomen. 
 
·        Noaberzorg 
De druk op de zorg is door het sterk toenemend aantal coronabesmettingen fors gestegen. In het bestuurlijk 
overleg ROAZ is -via de Veiligheidsregio- ondersteuning gevraagd van de Twentse gemeenten, in lijn met 
het plan Noaberzorg. Van gemeenten wordt verwacht dat zij een lokaal meldpunt openstellen. In dit 
meldpunt bij de gemeente wordt regulier contact onderhouden met de zorgpartners in de gemeente en 
worden hulpaanbod en hulpvraag gekoppeld. Binnen de gemeente Tubbergen is Schakel het meldpunt waar 
dergelijke vragen binnenkomen en worden opgepakt 
 
·        Economische zaken/werk & inkomen 
Doorlopend worden cijfers ten aanzien van de P-wet gemonitord. Op dit moment zien we in de gemeente 
Tubbergen een marginale uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden en een marginale instroom van 
het aantal WW uitkeringen. 
 
Lopende initiatieven, Economische Zaken 
Agro, food en buitengebied 
Uit persoonlijke contacten en andere communicatiekanalen met de sector de afgelopen periode, blijkt dat de 
impact van corona gerelateerde aspecten niet van directe invloed zijn op de individuele bedrijfsvoering van 

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


agrarische bedrijven en de productieomstandigheden 
 
Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie 

Ondernemers in met name de horeca geven aan de impact van corona zowel economisch als emotioneel 
steeds zwaarder te vinden. De aangescherpte lockdown die per 19 december 2021 is ingetreden raakt 
wederom deze sector. Voor de eigenaren van campings en ander verhuuraccommodaties heeft de 
aangescherpte lockdown minder effecten omdat veel van deze bedrijven seizoensgebonden zijn. 
 
Economische zaken 
2021 was een zwaar jaar dat helaas eindigt zoals het is begonnen. Wederom een lockdown, wat natuurlijk 
dramatisch is voor al die ondernemers en hun families die opnieuw vlak voor de feestdagen hun zaken 
gedwongen moeten sluiten. Na de aankondiging dat Nederland weer volledig op slot gaat, tot minimaal 14 
januari 2022, zetten we ons schrap voor wat komen gaat. Naar verwachting zullen de komende maanden 
weer veel ondernemers steun nodig hebben om te kunnen blijven doen wat ze het liefste doen: ondernemen 
 
Voor ondernemers in de detailhandel is het op dit moment zwaar. Opnieuw moeten ze hun deuren sluiten en 
weer in de voor de detailhandel belangrijkste periode van het jaar. Ook veel contactberoepen zoals 
kapsalons en schoonheidssalons moeten opnieuw sluiten. Dit vergt niet alleen zakelijk gezien veel van de 
ondernemers, ook emotioneel wordt het steeds zwaarder. Het is lovenswaardig om te zien hoe ze toch weer 
veerkracht vinden om door te gaan en waar mogelijk het click en collect weer op te pakken, ondanks dat de 
omzet daarvan maar een klein deel is van ‘normaal’. 
  
Aanvragen BBZ versoepelde versie. Er zijn t/m 19 december 3 aanvragen gedaan. Twee hiervan zijn 
afgehandeld. Een is toegekend en de ander is ingetrokken.  
 
Versoepelde Bbz-regeling wordt verlengd. Het kabinet heeft op 14 december aangekondigd dat het 
steunpakket voor ondernemers verlengd wordt en als onderdeel daarvan ook de versoepelde Bbz-regeling. 
De versoepelde voorwaarden zouden eerst t/m 31 december 2021 gelden, maar dit wordt nu verlengd t/m 31 
maart 2022. Ondernemers die hier een beroep op willen doen, moeten een nieuwe aanvraag indienen. Dit 
kan vanaf 3 januari 2022 via het ROZ. De voorwaarden van de verlenging van de regeling, oftewel de 
versoepelde Bbz ‘2.0’, zijn gelijk gebleven. 
 
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 februari 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, (plv.) 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, 
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de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 


