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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 en 59 hebben wij u geïnformeerd over de stand 
van zaken tot dat moment. In deze 7e raadsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen binnen de 
verschillende thema’s. 
1. Algemeen beeld en verloop van het virus 
Peildatum: 23 september 2021 
De GGD heeft in september lokale duidingen gedeeld met betrekking tot de vaccinatieopkomst. 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 fluctueert tussen 
de 14,1 en de 51,7 per 100.000 inwoners. De afgelopen zeven dagen was het aantal positief geteste 
mensen 14,1 per 100.000 mensen. Dit is lager dan het Twentse gemiddelde (61,8 per 100.000) en landelijke 
gemiddelde (74,0 per 100.000 inwoners). 
In de afgelopen drie weken hebben 371,3 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 daarbij positief 
is getest, dan was dit 2,8%. 
Inmiddels heeft 88% van alle inwoners van de gemeente Tubbergen van 12 jaar en ouder een eerste 
vaccinatie ontvangen. Het opkomstpercentage in Tubbergen is hoger dan dat van Twente en Nederland. 
Wanneer we kijken naar de opkomst naar leeftijd, is te zien bijna alle leeftijdsgroepen al boven de 80% zitten, 
dit is veel hoger dan in de rest van Twente. Alleen de groep tussen de 12 en de 17 jaar blijft nog achter 
(65%). Dit is volgens de GGD gedeeltelijk te verklaren door het feit dat zij pas veel later zijn opgeroepen en 

 



door de vakantieperiode. 
Het Corona dashboard van de GGD vindt u onder de link: 
https://www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard/dashboard/cijfers-corona 
 
2.Ontheffingen 
Er zijn de afgelopen periode geen verzoeken gekomen voor een ontheffing op de momenteel geldende 
ministeriele regeling COVID-19. 
 
3.Gemeentelijk Toezicht en Handhaving 
De periode tussen 23 augustus en 24 september is betrekkelijk rustig verlopen. Wel zijn enkele 
horecagelegenheden gewaarschuwd in verband met het niet naleven van de sluitingstijd. Daarbij zijn zowel 
schriftelijke als mondelinge waarschuwingen gegeven. Aan één horecagelegenheid is een last onder 
dwangsom opgelegd in verband met het uitzenden van de Formule 1. Ook waren er enkele privéfeesten die 
tot overlast leidden. De desbetreffende organisatoren zijn hierop aangesproken en in een enkel geval is het 
feest beëindigd. Het laatste weekend van september was onrustiger. Er waren meerdere meldingen van 
geluidsoverlast en niet overal werd de sluitingstijd nageleefd. Met de desbetreffende horecagelegenheden 
gaan wij in gesprek. 
Ook de afgelopen periode zijn de handhavers zichtbaar geweest en in gesprek gegaan met ondernemers en 
jeugd. De politie meldt eveneens een gelijk beeld ten aanzien van de naleving op de regels. Voor de 
komende periode worden, naast de reguliere controles, in samenspraak met de Veiligheidsregio Twente 
dezelfde handhavingsprioriteiten gehanteerd: 

 Optreden tegen excessen; 

 1,5 meter afstand; aanspreken en bij excessen wordt afstemming met de politie gezocht; 

 Sluitingstijden horeca; 

 Gedrag openbare ruimte (jeugdgroepen en onderlinge afstand). 

 
4.Afspraken verbinding Veiligheidsregio 
Het mobiele team dat zich bezighoudt met de naleving van de quarantaineplicht in samenwerking met de 
Veiligheidsregio Twente, is nog steeds actief. Ook de afgelopen periode zijn er geen overtredingen 
geconstateerd binnen onze gemeente. Naast het mobiele team stemmen we uiteraard nog steeds af over de 
landelijke maatregelen, handhaving en evenementen. 
 
5.Lopende initiatieven vanuit de gemeente 
Lopende initiatieven Sociaal Domein 
Jeugd 
Zoals eerder gemeld hebben diverse initiatieven voor de jeugd brede aandacht. Op dit moment houdt een 
groep van 8 jongeren uit gemeente Tubbergen zich bezig met het organiseren van een comedy avond in 
samenwerking met Thijs Kemperink, FC Noaber en carnavalsverenigingen. Deze avond zal in oktober 
plaatsvinden met inachtneming van de dan geldende maatregelen. 
De samenwerking met stichting FC Noaber in het kader van de "Noaberdeal light" is afgerond. Een groep 
van 35 jongeren heeft 32 uur maatschappelijke diensttijd (MDT) uitgevoerd. Als onderdeel van deze MDT 
zijn zeer diverse activiteiten opgezet en uitgevoerd. Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi tussen verschillende 
gemeenten in Twente. Deze activiteiten waren een groot succes. 
De samenwerking tussen FC Noaber en diverse sportverenigingen zal de komende periode doorlopen. Inzet 
van jongeren zal zich onder andere richten op jeugdvrijwilligerswerk en -beleid bij deze sportverenigingen. 
 
Sport en verenigingen 
Sinds de start van de Corona maatregelen is waar nodig altijd intensief contact gehouden met de 
verschillende verenigingen in onze gemeente. Het doel van dit contact is in gezamenlijkheid de meest 
passende en haalbare werkwijze te vinden voor de op dat moment geldende regels. De Verenigingen Sport 
gemeenten (VSG) heeft de maatregelen van de overheid (per 25 september) geïnterpreteerd en waar nodig 
verder vertaald. Deze informatie is met de verenigingen gedeeld. De VSG biedt naast deze vertaling ook 
praktische tips hoe om te gaan met deze maatregelen binnen de sportverenigingen. 
 
Werk & inkomen 
Doorlopend worden cijfers ten aanzien van de Participatie-wet gemonitord. Op dit moment zien we een 
geringe uitstroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden en een daling van het aantal WW uitkeringen. 
 
Lopende initiatieven, Economische Zaken 
Agro, food en buitengebied 
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de situatie in augustus. 
 



Recreatie & Toerisme / Vrijetijdseconomie 
De horeca wordt vanaf 25 september weer volledig voor publiek opengesteld, indien het bedrijf ervoor zorgt 
dat er alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs. Het gaat hierbij om een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs (corona check-app). De 1.5m regel vervalt. Een 
coronatoegangsbewijs op het terras is niet nodig. De horeca blijft tussen 00.00 uur en 06.00 gesloten voor 
publiek. Binnen- evenementen mogen plaatsvinden zonder placering met een maximale bezoekerscapaciteit 
van 75%. Voor de toeristische sector zijn er verder geen noemenswaardige veranderingen. De verwachting 
is dat het binnenlands toerisme blijft doorzetten tot het einde van 2021. 
 
TOZO 
De TOZO 5 liep t/m 30 september 2021. 
Er zijn t/m 24 september 2021 25 aanvragen gedaan. 
Inkomensaanvulling: 
Aanvragen (TOZO 5): 25 
Waarvan afgehandeld: 25 
Waarvan toegekend: 22 
Waarvan afgewezen: 3 
Krediet 
Aanvragen: 0 
Afwijzingen hebben doorgaans te maken met inkomsten van buiten het bedrijf (waaronder de inkomsten van 
een partner1). 
 
De TOZO-regeling stopt definitief per 1 oktober 2021. Vanaf dat moment kunnen ondernemers voor 
inkomensondersteuning gebruik maken van de BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Van 
1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 geldt een overgangsperiode waarin de BBZ-regeling wordt versoepeld. 
 
TONK 
De TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), is ingesteld door het Rijk. Deze regeling 
is verlengd tot 1 oktober 2021. Aanvragen kunnen gedaan worden tot 1 november 2021. De verruiming is 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor inwoners en ondernemers die een 
inkomensdaling hebben van minimaal 30 procent. Dit is bekend gemaakt via onze communicatiekanalen. Tot 
22 september 2021 hebben 7 ondernemers hier een beroep op gedaan. Alle aanvragen zijn toegekend. 
 
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 medio november u de volgende raadsbrief over dit onderwerp aan te bieden. 
 
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 waarnemend burgemeester 

 
 

 
 

    J. Hermans-Vloedbeld 

 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


