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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 (Twm) die op 
1 december 2020 is ingegaan. En over de ontwikkeling en de stand van zaken van het virus en de uitvoering 
van de wet. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten u te informeren over: 
1. Het algemene beeld en het verloop van het virus; 

2. De ontheffingen 

3. Handhaving 

4. Afspraken verbinding veiligheidsregio; 

5. Lopende initiatieven vanuit de gemeente 

6. Actualiteiten 

 
Toelichting 
Aanleiding 
In de periode tot 1 december bent u door de voorzitter van de Veiligheidsregio geïnformeerd over de stand 
van zaken m.b.t Covid-19. Op 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 in werking getreden. In 
deze wet is expliciet gemaakt dat de burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad conform de 
reguliere bepalingen in de gemeentewet. De burgemeester moet de betrokkenheid van de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders waarborgen. Dit wordt gedaan middels behandeling in de 
collegevergadering en deze raadsbrief. 
 
1.Algemeen beeld en verloop virus 
De cijfers met betrekking tot corona worden voortdurend door de GGD bijgewerkt en gepubliceerd op de 
volgende website: https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard 
Via deze link kunnen de cijfers in Twente en van de Twentse gemeenten worden ingezien. 
Voor de actuele cijfers over corona, kiest u hiervoor op het dashboard de tegel “Cijfers Corona”. 
 
2. Ontheffingen 
De Twm bevat een aantal ontheffings-, vrijstellings-, aanwijzings- en bevelsbevoegdheden voor 
burgemeesters in concrete gevallen. De momenteel geldende ministeriële regeling voorziet, gezien het 
actuele geneeskundige beeld, slechts in enkele aanvullende ontheffingsmogelijkheden voor de 
burgemeester of bevoegdheden voor de burgemeester om plaatsen aan te wijzen waar bepaalde 
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maatregelen gelden die beperkt kunnen worden toegepast. Ook dient er voor een ontheffing altijd advies 
aangevraagd te worden bij de GGD. 
In de afgelopen periode zijn er geen ontheffingsaanvragen binnengekomen bij de gemeente. Bij wijzigingen 
van de geldende maatregelen wordt steeds opnieuw beoordeeld of er ruimte is voor lokaal maatwerk. 
Gezien de huidige lockdown en de verlenging hiervan, is de verwachting ook niet dat er binnen afzienbare 
tijd ruimte ontstaat voor het eventueel verlenen van ontheffingen. 
 
3. Handhaving 
Door de komst van de Twm is de handhaving op de tijdelijke wet nu grotendeels een gemeentelijke 
aangelegenheid. De afgelopen periode is in Twente gewerkt met een regionale regiegroep handhaving. De 
regiegroep heeft als doel om gezamenlijk handhavingsprioriteiten vast te stellen, een regionaal beeld op te 
halen en ondersteuning van gemeenten op het gebied van capaciteit. De regionale regiegroep blijft ook de 
komende periode actief. 
 
In de periode van 1 december tot 25 januari, zijn er door de gemeentelijke Boa’s geen waarschuwingen of 
boetes uitgedeeld. Wel hebben er diverse controles plaatsgevonden op verschillende locaties. Hierbij zijn 
geen bijzonderheden geconstateerd. De afgelopen periode lag de prioriteit op het gebied van handhaving op 
de volgende zaken: 
- Gedrag openbare ruimte en jeugdgroepen 
- Naleving detailhandel en contactberoepen die gesloten moeten zijn; 
- Sportscholen. 
 
Er is sprake geweest van een rustige jaarwisseling. Er heeft in beperkte mate toezicht en handhaving 
plaatsgevonden rondom het carbidschieten. Bij de politie zijn enkele meldingen binnen gekomen, maar na 
controle geen excessen geconstateerd. Per 1 januari jl. zijn bij Noaberkracht twee nieuwe Boa’s begonnen 
en op 1 februari beginnen nog twee nieuwe Boa’s. De reeds gestarte Boa’s zijn al veelvuldig op pad gegaan 
en hebben ook reeds kennisgemaakt met een deel van de jeugd. 
 
Politie 
Politie en gemeente werken nauw samen om toe te zien op naleving van de corona maatregelen. Wij 
hebben de politie verzocht om cijfermatig inzichtelijk te maken wat zij constateren in onze gemeente. Deze 
cijfers zullen wij met u in de komende raadsbrieven delen. 
 
4. Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
Door de komst van de Twm heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden in rollen en taken tussen de 
gemeente en de veiligheidsregio. De Voorzitter van de Veiligheidsregio blijft de aangewezen persoon die 
regionale en lokale vraagstukken kan inbrengen in het landelijk Veiligheidsberaad. Daarnaast moet de 
voorzitter gegevens en inlichtingen verstrekken over lokale omstandigheden aan de minister van VWS. De 
voorzitter behoudt daarnaast ook zijn coördinerende rol bij onder andere de afstemming over lokale 
besluiten en de bestuurlijke handhaving daarvan. Afgesproken is om éénmaal per drie weken een bestuurlijk 
afstemmingsoverleg tussen de gemeenten in Twente te organiseren. Echter in de huidige periode is er 
wekelijks overleg tussen de 14 burgemeesters en de VRT. Binnen dit overleg worden de meest relevante en 
actuele thema’s besproken. Uitgangspunt in Twente is om bestuurlijk één lijn te behouden, om een 
‘’waterbedeffect’’ in de regio te voorkomen. Onlangs is de verslaglegging vanuit de voorzitter Veiligheidsregio 
Twente aangeboden aan de raad, op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s. 
 
5. Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Beleidsregel coronacompensatie 
Naar aanleiding van de verscheidene regelingen van het rijk voor diverse organisaties, waarvoor de 
uitvoering lokaal is belegd, wordt gewerkt aan een lokale beleidsregel coronacompensatie. Doel van deze 
beleidsregel is het bieden van een (eenmalige) financiële bijdrage voor het compenseren van gemiste 
inkomsten en/of extra uitgaven ten gevolge van COVID-19. Door middel van deze (eenmalige) financiële 
bijdrage blijft de lokale vrijwilligersinfrastructuur geborgd. Binnen de beleidsregel wordt nader gespecificeerd 
welke (vrijwilligers)organisaties gebruik kunnen maken van deze regeling en wat de reikwijdte is, als ook 
wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van deze financiële bijdrage. Nadere informatie hierover volgt te 
zijner tijd. Het streven is dat deze beleidsregel begin februari in het college wordt behandeld en vastgesteld 
waarna verdere communicatie volgt. 
 
GGD 
Iedere twee weken hebben de wethouders publieke gezondheid een informatiebijeenkomst met de GGD 
waarin de stand van zaken wordt gedeeld. Het streven van de GGD is om vanaf april in elke gemeente 
lokaal te vaccineren. We hebben als gemeente de GGD aangeboden hierin te ondersteunen (geschikte 
locatie, eventuele vergunningen, communicatie etc.). Er is een gemeentelijk contactpersoon aangesteld en 



we hebben een brief ontvangen waarin de voorwaarden staan waaraan een potentiële locatie moet voldoen. 
Onder voorbehoud dat er geen wijzigingen in de vaccinatiestrategie komen, er voldoende vaccins komen en 
dat deze geschikt zijn voor lokale vaccinatie.  
 
Jeugd 
Er is al langere tijd intensief contact tussen de gemeente en partners (zoals politie, Boa’s en Stichting 
Welzijn Tubbergen Dinkelland) over de jeugd en incidenten. Er zijn gesprekken geweest met ouders en er 
zijn inloopmiddagen gehouden voor ouders en jeugd. Dit heeft nog niet tot grote veranderingen geleid, 
daarom beraden we ons momenteel op de vervolgacties. Hierover wordt de raad geïnformeerd. 
 
Sportverenigingen 
Er is goed contact met sportverenigingen. Met name over het voortzetten van activiteiten voor de jeugd 
tijdens de lockdown. Als gemeente blijven we ons, samen met onze partners zoveel als mogelijk inzetten op 
het continueren van (sport)activiteiten voor de jeugdigen binnen onze gemeenten. Dit alles met 
inachtneming van de RIVM richtlijnen ten aanzien van Corona. 
Vanuit de rijksoverheid is aangekondigd dat er een steunpakket Sport 2.0 komt. Als we daar meer informatie 
over ontvangen, wordt dit opgenomen op de onze website. 
 
Onderwijs 

Het ministerie heeft besloten om onderwijs en kinderopvang niet eerder te openen dan 9 februari. 
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/17/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-
open In onze gemeente is een Kerngroep Corona Onderwijs Kinderopvang, met vertegenwoordigers uit de 
kinderopvang, het onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en de gemeente. In dit overleg worden onder 
andere ontwikkelingen op het gebied van noodopvang besproken. Er wordt samengewerkt bij kwetsbare 
(thuis)situaties en kwetsbare kinderen en besproken op welke wijze maatwerk kan worden toegepast. 
Uiteraard geldt in deze gevallen dat de privacyregelgeving in acht wordt genomen. Deze samenwerking 
verloopt erg goed. 
 
Agro, food en buitengebied 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van drie maanden geleden. Er zijn geen agrarische bedrijven die 
door Corona niet verder kunnen. Wel zijn er een aantal gevolgen door Corona die van invloed zijn op het 
agrarische bedrijf. O.a. de afzetmarkt mondiaal, lage melkprijzen en vleesprijzen die fluctueren. Op deze 
ontwikkelingen kan de gemeente echter geen invloed uitoefenen.  
 
Economische zaken, Recreatie & Toerisme 
TOZO-3 / Verlenging 

Stand van zaken t/m 3 januari 2021 – Update vanuit ROZ 
Inkomensaanvulling: 
·               Aanvragen: 62 
·               Afgehandeld: 62 
·               Toegekend: 58 
·               Afgewezen: 4 
·               Ingetrokken: 0 
 
Krediet: 
·               Aanvragen: 2 
·               Afgehandeld: 2 
·               Toegewezen: 2 
·               Afgewezen: 0 
·               Ingetrokken: 0 
 
Uit navraag bij het ROZ is gebleken dat afwijzingen doorgaans te maken hebben met inkomsten van buiten 
het bedrijf (waaronder de inkomsten van een partner). Indien partners van ondernemers een inkomen 
hebben boven de €1500,- per maand, kan er geen aanspraak kan worden gemaakt op de TOZO-3. Echter, 
dat inkomen is doorgaans niet voldoende om te voorzien in zowel de privé-lasten als de zakelijke (vaste) 
lasten. Het ROZ biedt tevens ook schulddienstverlening voor ondernemers uit onze gemeente. 
De TOZO-3 is verlengd tot 1 juli 2021. Het Rijk werkt momenteel aan de uitwerking van de TONK. 
 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Het kabinet heeft bekendgemaakt €130 miljoen beschikbaar te stellen voor ZZP-ers die in coronatijd in 
financiële problemen komen. Via de gemeenten zal extra hulp worden geboden door tijdelijke ondersteuning 
bij noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden, zoals 
woonkosten. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers 
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die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Deze regeling wordt op korte termijn nader uitgewerkt. Het 
streven is dat gemeenten deze doelgroep vanaf 1 februari kunnen helpen. Zie ook: https://www.zzp-
nederland.nl/corona/tonk Op dit moment is nog niet bekend hoe deze regeling er exact uit komt te zien. Om 
te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen, is diverse ondernemers aangeboden om samen 
de mogelijkheden te bekijken. Het is belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen van het 
kabinet over de invulling van de TONK. De TONK zal met terugwerkende kracht gaan gelden, van 1 januari 
tot en met 30 juni 2021. 
Er is regelmatig contact met ondernemers. Het is erg belangrijk om te blijven horen wat er speelt, waar men 
tegenaan loopt, hoe het gaat, etc.  
 
Bedrijfsvoering Noaberkracht 
De ambtelijke organisatie wordt zodanig aangestuurd, dat de dienstverlening vanuit de gemeenten wordt 
gewaarborgd. 
De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd om tijdig en proactief actie te ondernemen. Hiervoor wordt 
twee keer per week overleg gevoerd binnen het kernteam van de organisatie. 
 
6. Actualiteiten 
De avondklok is met ingang van 23 januari van kracht. Tot op heden zijn er in onze gemeente geen 
excessen geconstateerd. 
 
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, 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

de burgemeester 

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

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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