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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 raadsbrief nummer 6 bent u door ons geïnformeerd over de stand van zaken 
tot eind januari. In deze raadsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen binnen de verschillende 
thema’s. 
 
1. Algemeen beeld en verloop van het virus 
Peildatum: 15 februari 2021 
In de afgelopen 4 weken zijn in totaal in de gemeente Tubbergen 166 mensen positief getest. Tot en met 8 
februari was sprake van een daling in het aantal nieuwe besmettingen. In de afgelopen week is een 
stabilisatie/hele lichte stijging waargenomen. Kijkend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners 
kan gesteld worden dat de gemeente Tubbergen op dit moment onder zowel het Twents als landelijk 
gemiddelde zit qua besmettingen. 
 
In de afgelopen 4 weken hebben 978 inwoners van de gemeente Tubbergen zich laten testen in één van de 
teststraten van de GGD. Dit komt neer op 4597 testen per 100.000 inwoners. Dit is iets 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 12,4%. Dit is iets lager dan gemiddeld in Twente (13,6%). 

 



 
704 inwoners van de gemeente Tubbergen hebben hun eerste vaccinatie door de GGD ontvangen. 
Daarnaast hebben 153 personen ook inmiddels al hun tweede vaccinatie ontvangen. Dit betreft alleen het 
aantal door de GGD gevaccineerde inwoners; op dit moment de zorgmedewerkers en de thuiswonende 90- 
en 85-plussers. Naast de groepen die door de GGD worden gevaccineerd, worden op dit moment ook 
andere groepen gevaccineerd. Deze aantallen zijn (nog) niet in beeld en kunnen daarom niet worden 
meegenomen in deze cijfers 
 
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/ 
 
Wat is nieuw ten opzichte van januari? 
De gegevens uit de teststraat worden dagelijks geactualiseerd (voorheen tweemaal per week); dit gebeurde 
al voor de cijfers over het aantal meldingen, maar gebeurt nu ook voor de teststraat gegevens; 
De gegevens zijn interactief: door op een gemeente te klikken in het kaartje is direct te zien hoeveel er per 
gemeente getest is in de afgelopen weken en hoeveel mensen er positief zijn getest; 
Per gemeente is een trend te zien voor de afgelopen 3 weken in percentage positief geteste personen; 
De figuren naar leeftijd laten een trend zien voor de afgelopen 3 weken, zowel in aantal testen als in het 
percentage positief geteste personen. 
De volgende stap is het automatiseren van de vaccinatie gegevens. 
 
2.Ontheffingen 
Er zijn de afgelopen periode geen verzoeken gekomen voor een ontheffing op de momenteel geldende 
ministeriele regeling COVID-19. 
 
3.Handhaving 
De afgelopen periode (1 februari – 24 februari) is over het algemeen rustig verlopen. Aan één winkelier is 
een waarschuwing gegeven in het kader van de mondkapjesplicht. Vanuit de politie zijn er 6 personen 
bekeurd voor het overtreden van de avondklok. Wel is er beheersbare drukte gesignaleerd rondom de 
ijsbanen en vijvers in onze gemeente tijdens de vorstperiode. Dit heeft niet geleid tot excessen. Er hebben 
controles plaatsgevonden rondom de Click&Collect regeling in de detailhandel. Ook hier zijn geen excessen 
uit voortgekomen. In het carnavalsweekend heeft zich wel een situatie voorgedaan waarbij er een noodbevel 
is afgegeven rondom een alternatieve carnavalsoptocht in Geesteren. Nadat waarschuwingen aan de 
organisatoren niet het gewenste effect bleken te hebben en de optocht toch doorgang vond, is besloten om 
een noodbevel af te kondigen. Hierover bent u mondeling geïnformeerd in de raadsvergadering van 16 
februari jl. Voor de komende periode worden in samenspraak met de Veiligheidsregio de volgende 
handhavingsprioriteiten gehanteerd: 

 Gedrag openbare ruimte (jeugdgroepen en onderlinge afstand) 

 Naleving detailhandel en contactberoepen 

 Avondklok (politie) 

 
4.Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
De afgelopen periode zijn alle burgemeesters in Twente wekelijks bijgepraat over de situatie in Twente. 
Binnen dit platform is tevens de afspraak gemaakt om het schaatsen op natuurijs en ijsbanen tijdens de 
vorstperiode niet te verbieden en te werken met voorwaarden. Ook is in het overleg aangegeven dat 
paasvuren dit jaar niet verantwoord zijn. Als gemeente zijn we in gesprek gegaan met de organisatoren van 
paasvuren binnen onze gemeente. Zij gaven hierop zelf te kennen dat het organiseren van paasvuren niet 
verantwoord is. De inwoners van Tubbergen zijn hier middels het persbericht van 24 februari jl. over 
geïnformeerd. Tevens bent u door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente geïnformeerd over de afronding 
van het proces rondom de verslaglegging van de periode tot 1 december 2020. De komende periode blijven 
we als gemeente met de Veiligheidsregio en GGD samenwerken aan de bestrijding van de huidige crisis. 
 
5.Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Beleidsregel coronacompensatie 
Naar aanleiding van de verscheidende regelingen van het rijk voor vrijwilligers-jeugdorganisaties, cultuur en 
kulturhusen, waarvoor de uitvoering lokaal is belegd, is gewerkt aan een lokale beleidsregel 
coronacompensatie. Op 22 februari jl. is deze beleidsregel gepubliceerd. 
 
Jeugd 
Diverse initiatieven voor de jeugd hebben brede aandacht. Vanuit het rijk worden extra financiële middelen 
ten behoeve van ‘Jeugd aan zet in Coronatijd’ beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn aangevraagd en 
toegekend. Met aanpalende gemeenten en samenwerkende partners wordt invulling van deze middelen in 

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


de vorm van activiteiten vormgegeven. 
Vanuit het rijk worden eveneens middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van ‘Maatschappelijke Diensttijd’. 
Met aanpalende gemeenten en FC Noaber is een aanvraag bij het rijk ingediend. 
 
Vaccinatielocaties 
De GGD is voornemens om 6 vaccinatielocaties in te richten. Hiervoor aangewezen locaties zijn: 
Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Goor, Twenterand of Rijssen-Holten of Hellendoorn. 
Als extra optie wordt de mogelijkheid onderzocht om landelijke mobiele units te plaatsen in onder andere 
onze gemeente. Vanaf 8 maart start Oldenzaal met een kleine vaccinatielocatie in de oude bibliotheek. 
Gestart zal worden met 4 tot maximaal 5 priklijnen (uitgaande van 400 vaccinaties per dag). Oldenzaal kan, 
afhankelijk van eventuele extra opdracht van de GGD/GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 
de Regio), al per 1 maart starten met vaccineren. 
 
Regionaal laat berichtgeving in de media zien dat sprake is van vraagstukken rondom vervoer naar 
vaccinatielocaties voor met name minder mobiele inwoners. Inwoners uit de gemeente Tubbergen kunnen 
gebruik maken van Automaatje indien zij niet zelfstandig een vaccinatielocatie kunnen bereiken. Deze dienst 
wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Inwoners die 
gebruik maken van een regiotaxipas, kunnen gebruik maken van de regiotaxi. 
 
Agro, food en buitengebied 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van januari. Er zijn ook nu geen agrarische bedrijven die door 
Corona niet verder kunnen. De gevolgen voor de agrarische sector die wij eerder noemden in onze 
raadsbrief, zoals de afzetmarkt mondiaal, lage melkprijzen en vleesprijzen (kip, varken, rund) blijven 
fluctueren. Maar op deze ontwikkelingen hebben wij als gemeente geen invloed. 
 
Recreatie en Toerisme 
Bij de horeca merken we steeds grotere zorgen over de heropening. De wijze waarop zij kunnen openen zal 
voor veel bedrijven bepalend zijn of een opening financieel rendabel is. De portefeuillehouder en 
bedrijfsconsulent houden regelmatig contact met de horeca. In overleg met de lokale afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland willen wij toewerken naar richtlijnen voor ‘coronaterrassen’ voor het komend terrasseizoen. 
Voor bedrijven in de verblijfssector lagen de zorgen met name in de eerste lock-down en de aanvullende 
‘toeristische lock-down Twente’. Ondanks dat kijken campings relatief goed terug op het afgelopen jaar. De 
vele binnenlandse toeristen hebben het jaar voor hen redelijk goedgemaakt. 
 
Economische zaken / Arbeidsmarkt 
Aantallen Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemer, TOZO3 / verlenging 
Er zijn sinds begin januari (62 aanvragen) 11 nieuwe aanvragen gedaan voor de TOZO3. 
 
Stand van zaken t/m 14 februari 2021: 
Inkomensaanvulling: 
Aanvragen (verlenging + nieuw): 73 
Waarvan afgehandeld: 72 
Waarvan toegekend: 67 
Waarvan afgewezen: 5 
Waarvan ingetrokken: 0 
Waarvan nog in behandeling: 1 
Krediet 
Aanvragen: 4 
Waarvan afgehandeld: 3 
Waarvan toegekend: 3 
Waarvan afgewezen: 0 
Waarvan ingetrokken: 0 
Waarvan nog in behandeling: 1 
Afwijzingen hebben doorgaans te maken met inkomsten van buiten het bedrijf (waaronder de inkomsten van 
een partner. De TOZO is verlengd tot 1 juli 2021. 
Het Rijk heeft gewerkt aan de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze zal met 
terugwerkende kracht gaan gelden van 1 januari tot en met 30 juni 2021. In een separate raadsbrief wordt u 
geïnformeerd over onze lokale beleidsregels. 
 
De portefeuillehouder en bedrijfsconsulent houden regelmatig contact met de lokale ondernemers. 
Bijvoorbeeld met de Valentijnsactie Hart onder de riem. Wij merken een duidelijke tweedeling. Er zijn 
ondernemers die het erg moeilijk hebben vanwege de coronacrisis, zoals kappers en de evenementen 
branche. Er zijn ook ondernemers die ondanks de crisis een groei doormaken en uitbreidingsplannen 



hebben, bijvoorbeeld bouwbedrijven en bouw gerelateerde bedrijven. Ook zijn veel ondernemers bezig om 
(al dan niet gezamenlijk) nieuwe initiatieven te ontplooien en zichtbaar te blijven. 
Op bestuurlijke niveau zijn wij in overleg met andere Twentse gemeenten om een gezamenlijk signaal af te 
geven om regelingen op rijksniveau te verruimen. 
 
Er is een tweede aanvraag voor het crisisarrangement gedaan 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 is gehonoreerd. 
Het landelijk netwerk centrummanagement heeft een oproep aan de landelijke politiek gedaan om opening 
op korte termijn van detailhandel te ondersteunen. Tubbergen is één van de deelnemers aan deze oproep. 
 
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 twee keer 
per week overleg gevoerd binnen het kernteam 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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


