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Informatie Corona
(update presentatie 27 mei 2020)

CORONA - INLEIDING

Burgemeester Ina Leppink - Schuitema

INTERNE BEDRIJFSVOERING
• Februari 2021: Bezetting kantoor op functioneel minimum
• Uitgangspunt: thuiswerken, tenzij……...
• Kantoor en ICT is er op ingericht om hybride te gaan werken
• Thuiswerken wordt gefaciliteerd (hulpmiddelen) met aandacht voor
training, vitaliteit en het creëren van verbinding
• Productiviteit bleef ondanks corona op niveau, maar vraagt wel
meer inspanning

INTERNE BEDRIJFSVOERING
Wat zien we?
De organisatie is wendbaar gebleken:
• Relatief makkelijk op/afschalen (na implementeren corona
maatregelen)
• Ruim 75% van de mensen kan thuiswerken
Maar we zien ook dat corona-context wat betekent voor:
•
•
•
•
•

De manier van (samen)werken – afstand
Werkdruk
Faciliteren medewerkers is maatwerk, aandacht voor arbo
Management heeft aandacht voor de mens, maar kan niet alles opvangen
Afhankelijk van thuissituatie is het voor veel medewerkers zwaar, zeker nu het
zo lang duurt

INTERNE BEDRIJFSVOERING
Huidige situatie met overwegend thuiswerken biedt mogelijkheden…..
• Doorkijk:
• Beleid is in voorbereiding op meer thuiswerken na crisis
• Verstrekken middelen moet daarbij aansluiten
• Bereikbaarheid opnieuw inrichten en faciliteren
• Ontmoeten i.p.v. aanwezigheid

Uitgangspunt: budgettair neutraal

DIENSTVERLENING
• Balies: uitsluitend op afspraak
 donderdagavond en woensdagmiddag weer open
 dependance Stramproy weer open (dinsdag- en vrijdagmiddag)
• Telefonisch en digitaal: ongewijzigd bereikbaar
• Vrije inloop stadhuis niet mogelijk (behalve voor afhalen documenten)
• Publieksbalies / spreekkamers ‘corona proof’ ingericht
• Huisbezoek niet, tenzij…….(protocol)

DIENSTVERLENING GEMEENTEARCHIEF EN MUSEUM
• Gesloten voor burgers en vrijwilligers
• Open voor digitale informatieverzoeken van ambtenaren en burgers
• Alle aanvragen indienen via gemeentearchief@weert.nl
• Websitebezoek in 2020 met 400% toegenomen, bijna 2000
bezoekers per dag
• Voorbereidingen heropening museum lopen ongehinderd door

Aanpak grote opgaven in coronatijd

GROTE OPGAVEN: PROJECTEN, VISIE- EN
BELEIDSTRAJECTEN
Algemeen: Alle projecten en visietrajecten lopen door. Daar waar
vertraging aan de orde is wordt of bent u geïnformeerd (bijv.
Strategische Visie etc.).
Alternatieve communicatie- en participatie instrumenten zijn gezocht
in vorm van digitale overleggen, live-streams, webinars, online
trainingen, enquêtes (online en analoog), gesprekken in de
buitenlucht op afstand, meer gebruik van sociale media. Het vergt iets
meer tijd en inspanning (door afstemming en organisatie ervan) dan
voorheen.
De kosten zijn opgevangen binnen de bestaande budgetten.
De majeure ruimtelijke projecten en opgaven lopen qua planning
redelijk op schema, zoals: Laarveld fase 3 (kavelverkoop),
Kampershoek 2.0, Fietsbrug, Stadspark, gebiedsvisie Horne Kwartier,
woningbouwontwikkeling Beekpoort-Noord, Stadsbruglocatie, Biest
e.o, Dr. Schaepmanstraat.

GROTE OPGAVEN: PROJECTEN, VISIE- EN
BELEIDSTRAJECTEN
•

Bij de visie- en beleidstrajecten waarvoor fysieke participatie beoogd was, is bij de
(eerste) corona-uitbraak m.u.v. de gebiedsvisie Keent & Moesel een pas op de plaats
gemaakt.

•

Nadat duidelijk werd dat corona niet snel uit beeld verdween en het digitale werken
meer ‘eigen’ was gemaakt, zijn de trajecten weer opgepakt (vertraging ca. 2- 4
mnd).

•

Met de Strategische Visie (SV) is een doorstart gemaakt. De SV levert bouwstenen
voor Citymarketing en Omgevingsvisie.

•

De volgende visie- en beleidstrajecten lopen weer op schema: Implementatie
omgevingswet, Omgevingsvisie, Citymarketing, Participatienota, Sturen op Effecten,
Gezondheidsbeleid, Energietransitie & duurzaamheid.

WELKE MAATREGELEN ZIJN GETROFFEN ?

KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
• Top samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en Punt Welzijn.
Opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen en
opvang/contact kinderen in kwetsbare situaties in lockdown voorjaar
en dec/feb 21. De 24/7 opvanglocatie stond klaar, maar bestaande
opvang kon het aan.
• Coronasteun rijk is vergoed aan kinderopvang, o.a. overuren zodat er
voldoende personeel is in 2021. Extra inzet door Punt Welzijn,
deurbezoeken, contact ivm hoger risico onveilige thuissituatie. Oproep
aan burgers vanuit Veilig Thuis.
• Scholen op 8 feb deels open, meningen verdeeld, gemeente is geen
partij.
Afstemming over extra activiteiten in vakanties/handjes
in de klas volgt (rijksbudget)
• Punt Welzijn heeft tijdens lockdown gratis sport aangeboden bij St.
Theunis, St. Louis, Boshoven, Stramproy en digitale activiteiten voor
jongeren. Jongerenwerk preventief bij risico rellen, signaal:
depressie/onmacht. Extra rijkssubsidie jongeren aangevraagd,

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD
WONEN
• Nachtopvang 6 plekken (20:00 tot 8:00) uitgebreid naar 24/7 om ‘blijf
thuis’ mogelijk te maken voor daklozen’; overige 11 plekken zijn
altijd 24/7;
• Opvang en uitstroom maatschappelijke opvang zoveel mogelijk
voortgezet; evt. extra kosten via centrumgemeente;
• Inloop/dagbesteding Zelfregiecentrum omgezet in digitale initiatieven
(belcirkels, Facebook);
• Activiteiten Loods weer opgestart; inloop / activiteiten
Zelfregiecentrum start binnenkort weer kleinschalig op (met 1,5 meter
etc.); tijdens huidige lock down blijft Zelfregie inloop beperkt
open met1,5 meter etc);
• Regulier subsidie Zelfregiecentrum loopt door, geen extra kosten.
• AMW dienstverlening digitaal voortgezet, o.a. ondersteuning
huisartsen bij mobiliseren netwerk thuisisolatie en extra aanpak
eenzaamheid (binnen regulier budget); AMW is ook beperkt fysiek

GECONTRACTEERDE ZORGPARTNERS
• Garanderen omzet gecontracteerde zorgaanbieders op basis van
omzet 2019 en begin 2020.
• Indien noodzakelijk vergoeden we meerkosten die aanbieders maken
om aan de RIVM-maatregelen te voldoen.
• Het houden van nauw contact met onze partners in het sociale domein
en bezien samen welke (vervolg-)acties nodig zijn.
• Geven waar nodig en waar mogelijk ruimte om zorg op andere
manieren bij de inwoners te brengen.

GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN EN
(SPORT)VERENIGINGEN
•

•
•

•

•

•
•

Beleidsregels ‘subsidieafhandeling in verband met coronacrisis 2020’ zijn door het
college van B&W vastgesteld. Hierdoor kan door het college waar nodig maatwerk
worden toepast bij de subsidieafwikkeling 2020.
Uitvraag (enquête) over de gevolgen van de coronacrisis onder alle (gesubsidieerde)
vrijwilligersorganisaties wordt uitgezet in februari.
Via de septembercirculaire is een bedrag van ruim € 40.000,- beschikbaar gesteld
voor coronasteun aan wijk- en dorpshuizen. Dit bedrag is overgeheveld naar 2021.
Besluitvorming over de inzet / verdeling van dit bedrag is in voorbereiding.
Voorstel over gedeeltelijke huurkwijtschelding 4e kwartaal 2020 binnen- en
buitensport is in voorbereiding (dit i.c.m. een landelijke compensatieregeling (TVSregeling) voor dit doel waarvan de gemeente weer gebruik kan maken). De TVSregeling wordt ook verlengd voor 1e en mogelijk 2e kwartaal 2021.
Informatieverstrekking over (landelijke) ondersteuningsmaatregelen waarvan
gebruik kan worden gemaakt (via website en aanvullend in aparte e-mails aan
specifieke doelgroepen)
Gesubsidieerde verenigingen en instellingen kunnen acute knelpunten melden bij
een vaste contactpersoon.
Nauw contact met professionele instellingen over gevolgen crisis.

SPORTACCOMMODATIES EN EVENEMENTEN
• Locaties binnensport m.i.v. 5 juli 2020 weer geopend. Binnensport
is gedurende de zomervakantie beschikbaar gebleven.
• Binnensport m.i.v. 15 december opnieuw gesloten. Enkel voor
topsport (BAL heren 1) gebruik toegestaan en m.i.v. 4 januari ook
voor examenklassen VO.
• Buitensport is gehele periode beschikbaar gebleven, ook als
alternatief voor binnensport gebruikers. In zomerperiode is hier veel
gebruik van gemaakt. Daarna slechts beperkt.
• Verbod evenementen nog steeds van kracht, geen eindtermijn
genoemd.
• Huidige maatregelen gelden in ieder geval tot en met 2 maart
2021.

AANPAK ECONOMISCH HERSTEL
• Vanuit de Taskforce Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt is de afgelopen
tijd gewerkt aan een plan van aanpak: ‘Met veerkracht uit de crisis!’
• Aangesloten bij de Taskforce zijn de gemeenten Cranendonck, Echt-Susteren,
Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert,
• Keyport, UWV, Werkgevers- en werknemersorganisaties, Mboonderwijsinstellingen Midden-Limburg, Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
• Vanuit de Taskforce zijn 6 speerpunten benoemd waar we de komende tijd
verder aan werken:
• 1. Circulaire Economie
• 2. Leven lang ontwikkelen
• 3. Mobiele arbeidsmarkt
• 4. Aantrekken en behouden van jong talent
• 5. Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid
• 6. Steun voor ondernemers

HORECA / BINNNENSTAD
• Horeca en detailhandel bezorgen / afhalen zonder vergunning
• Gedogen verruimde venstertijden laden en lossen in de binnenstad
• Horeca 2021: 0-tarief voor terrasvergunningen en ontheffing
sluitingstijden

TOEZICHT EN HANDHAVING

 Inzet wordt aangepast aan de maatregelen.
 We blijven in de regel aanspreken, waarschuwen, beboeten.
 Wekelijkse briefing met de politie.
 Goede afstemming met de politie bij nieuwe maatregelen en bij
incidenten.

STEUNMAATREGELEN

• Stand van zaken Tozo
• Heroriëntatie zelfstandigen
• TONK

IMPACT BURGERS/ VERENIGINGEN / INSTELLINGEN /
BEDRIJVEN ETC.

SOCIAAL DOMEIN
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hogere instroom bijstand/uitstroom beperkt
Verwachting meer aanvragen minimaregelingen
Vertraging op Inburgeringstrajecten
Een toename aantal meldingen van problematische schulden in 3e en 4e kwartaal
2020. Naar verwachting zet de toename van mensen met problematische schulden
ook in 2021 door.
Tijdelijke verzuimprotocol onderwijs op afstand en kwetsbare kinderen
Toename van fraude onderzoeken ( achterstand, Tozo, nieuwe aanvragen)
Uitgestelde zorg wordt bv voornamelijk bij jeugd verwacht omdat dit vooral bij
behandeling zal spelen.
Toename Wmo meldingen als gevolg van overbelasting bij mantelzorgers en het
sluiten van voorliggende voorzieningen.
Werkdruk voor diverse teams binnen WIZ
Gevolgen Risse: In 2020 financiele gevolgen nagenoeg geheel gecompenseerd door
het Rijk. 2021 nog niet bekend. Verwacht wordt dat steunmaatregelen worden
verlengd. Blijvend effect van terugloop aantal detacheringen. Dit gaat nu sneller.

SOCIAAL DOMEIN
• Contactpersoon ondersteuning gedupeerden
kinderopvangtoeslagenaffaire
• Impact voor SDV, meldingen lopen langzaam op waaronder
zelfstandigen.

VERENIGINGEN / INSTELLINGEN
• In november is er een raadsbesluit genomen om een deel van het
compensatiebudget voor Lokale Culturele Organisaties in te zetten
voor het Munttheater, De Bosuil en RICK
• Voor de inzet van het restantbudget komt er een ‘Tijdelijke
Subsidieregeling Coronasteun Lokale Culturele Organisaties’,
(planning 6 april in B&W, 2 juni in Raad)
• Andere invulling geven aan subsidiabele activiteiten toestaan
(digitale muziekles, online repeteren, online optreden, online
schilderles).

FINANCIËLE GEVOLGEN

FINANCIËLE GEVOLGEN
• Jaarafsluiting 2020 is nog niet afgerond
• Het Rijk geeft nog steeds aan extra kosten en gederfde inkomsten te
willen compenseren. Inmiddels zijn 3 tranches compensatie toegekend
(zie RIB d.d. 9-2-2021 hierover)
Totaal 1e pakket 2020 (junibrief)
Totaal 2e pakket 2020 (sept.circulaire 2020)
Totaal 2e pakket 2021 (sept.circulaire 2020)
Totaal 3e pakket 2020 (dec.circulaire 2020)
Totaal 3e pakket 2021 (dec.circulaire 2020)
Totaal 1e, 2e en 3e pakket 2020 plus 2021

1.432.652
1.106.319
445.000
211.684
1.014.320
4.209.975

FINANCIËLE GEVOLGEN (GEDERFDE INKOMSTEN)
• Gederfde inkomsten:
• Toeristenbelasting, Precario, Leges dienstverlening
• Parkeergelden
• Huur sportaccommodaties, buurthuizen e.d.
• Dividend BNG (nog niet duidelijk of dit lager zal zijn dan begroot)
• Oninbare vorderingen als gevolg van economische crisis
• Eventuele kwijtschelding van lokale heffingen

FINANCIËLE GEVOLGEN
Lokale heffingen:
• De invordering van lokale heffingen is stilgelegd tot 30 juni 2020
• Voor het belastingjaar 2020 zijn geen voorlopige aanslagen
toeristenbelasting opgelegd. Deze worden in mei 2021 opgelegd o.b.v.
werkelijke overnachtingen. We schatten in dat dit 75% van 2019 is en
daarmee is de ontvangen compensatie in het 1e pakket voldoende om
de gederfde inkomsten op te vangen.
• Er is geen precario geheven over de terrassen. Dit is verwerkt in de 2 e
TR

FINANCIËLE GEVOLGEN
-

Voor de lagere inkomsten uit parkeerbelasting tot en met 1 juni 2020
heeft de gemeente Weert van het Rijk een bijdrage van € 357.000,ontvangen. Op basis van deze compensatie is de begroting tussentijds
bijgesteld op de volgende onderdelen: naheffingsaanslagen,
parkeergelden op straat en in garages.

-

Bijgestelde begroting
Werkelijk
De ‘tweede golf’ heeft impact gehad
op
bijgestelde
begroting
voorVerschil
2020.
2020
2020

-

Parkeergelden on-street

€
1.319.390

€
1.080.165

€
239.225

Parkeergelden off-street

€
868.610

€
683.058

€
185.552

Naheffingsaanslagen

€
60.000

€
30.839

€
29.161

-

De opbrengsten uit parkeervergunningen- en abonnementen zijn conform
begroting 2020.

FINANCIËLE GEVOLGEN
• Directe extra kosten zijn beperkt en grotendeels te voldoen uit huidige
budgetten/compensatiemiddelen:
• TOZO (wordt volledig gecompenseerd door het Rijk incl.
uitvoeringskosten)
• Aanpassingen in Gemeentehuis en accommodaties aan de 1,5m
maatschappij
• Extra schoonmaak, desinfectie, mondmaskers
• Faciliteren thuiswerken en digitaal werken
• Kinderopvang
• VRLN maakt in 2020 veel meer kosten (wordt gedeclareerd bij het
Rijk)
• Afval / milieustraat. Thuiswerken leidt tot meer huishoudelijk afval,
meer bezoek aan de milieustraat; gevolg: hogere

FINANCIËLE GEVOLGEN
• Kosten (binnen budget) waar geen prestaties tegenover staan:
• Garantie omzet zorginstellingen
• Leerling/gymvervoer
• Compensatie verenigingen/stichtingen
• Er komt een addendum op het controle protocol ivm prestatie
levering
• Voor sport is een nieuwe Rijksregeling beschikbaar gekomen om
huurderving te ondervangen voor het 4e kwartaal 2020. Inmiddels is
een nieuw collegevoorstel opgesteld voor compensatie van gebruikers
van gemeentelijke sportvoorzieningen.

FINANCIËLE GEVOLGEN LANGERE TERMIJN
• Financiële gevolgen op midden/lange termijn zijn nog niet in volle
omvang in te schatten, maar we verwachten effecten op:
• toename bijstand
• Verdere aanpassingen aan de 1,5m maatschappij voor
gemeentelijke accommodaties, gemeentehuis, scholen e.d.
• In te halen zorg (of extra door de crisis)
• GR’s of andere partners zoals BsGW
• Het is onduidelijk of die ook gecompenseerd worden door het Rijk
• Voor de grondexploitaties verwachten we geen effecten door de
corona. De druk op de huizenmarkt en bedrijfskavels is
onverminderd hoog.

COMMUNICATIE

EXTERNE COMMUNICATIE
• Aparte webpagina www.weert.nl/coronavirus
• Corona-gerelateerde berichten op de sociale media (Facebook /
Twitter).
• Gemeentewijzer
• Digitale nieuwsbrief
• Berichten op de digitale informatieborden

EXTERNE COMMUNICATIE
• Beantwoording van talloze persvragen over specifieke Weerter
situaties.
• Continue afstemming met de VeiligheidsRegio Limburg-Noord.
• Periodiek intern overleg met verschillende vakdisciplines over de
aanpak, uitvoering én communicatie rondom de
coronamaatregelen.

INTERNE COMMUNICATIE
•
•
•
•

Speciale pagina’s met alle actuele informatie (OCTO).
Regelmatige updates
Communicatie over veilig werken in het stadhuis.
Communicatie over de voorzieningen die beschikbaar zijn gesteld
om thuis goed te kunnen werken.
• Visualisatie van de interne maatregelen (1,5 meter afstand /
hygiëne)
• Verbindingsacties voor collega’s

Vragen ?

