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Stand van zaken Corona

Geachte leden van de raad,
Met deze brief geven wij u een stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en de gevolgen
daarvan. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 10 juni aanstaande
zullen wij aanvullend de meest actuele ontwikkelingen met u delen en hier desgewenst met u over in
gesprek gaan. Mocht u vooraf al vragen of thema's hebben, die u wilt bespreken, dan horen wij dat graag.

Aanpak crisis
We zitten in de laatste fase van de bestrijding van de corona pandemie en de directe effecten daarvan. De
cijfers en ontwikkelingen zijn positief en het demissionair kabinet praat opnieuwover het versnellen van
versoepelingen. De verwachting is dat we binnen afzienbare tijd de crisisorganisatie kunnen afschalen
(einde GRIP-4).
Positieve ontwikkelingen
Het aantal nieuwe besmettingen daalt en het vaccineren gaat ook in Emmen in een stevig tempo. Samen
met de GGD kijken we of en waar extra inzet nodig is om de vaccinatiegraad te verhogen. We horen van
ouderen dat ze erg blij zijn dat ze door de vaccinaties elkaar nu weer kunnen ontmoeten in buurtcentra
en dorpshuizen. Ook in het ziekenhuis is de druk aan het verminderen en kan de reguliere zorg weer
worden opgeschaald. Afgelopen maandag hebben we samen met Treant meegedaan aan de
Zorgheldenactie om de medewerkers in de zorg te bedanken en een hart onder de riem te steken.
Handhaving
De snelle versoepeling legt extra druk op de handhaving en communicatie. Aandachtspunten zijn de
evenementen, het EK voetbal en de privé feestjes die er her en der beginnen te ontstaan. We zijn goed in
gesprek met horecaondernemers en winkeliers en zijn tevreden over hun inspanningen. Hier vraagt het
gedrag van bezoekers de meeste aandacht.
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Effecten coronacrisis
Op diverse beleidsterreinen zijn we aan het kijken welke effecten de coronacrisis heeft op ons werk en
welke ondersteuning aan inwoners en bedrijven passend is. We geven daarbij prioriteit aan de thema's
Economie & arbeidsmarkt, Jeugd en Onderwijs. We maken dankbaar gebruik van bestaande
samenwerkingsverbanden en handreikingen die daarvoor worden opgesteld. Hieronder lichten we enkele
ontwikkelingen toe.
Economie en werkgelegenheid
We zien grote verschillen tussen branches. In de bouw- en installatiesector gaat het heel goed. Ook bij
productiebedrijven en in onze industrie zien we de vraag over het algemeen weer toenemen. Voor
ondernemers hebben wij een corona steunpunt ingericht. We zien daar de vragen afnemen.
Zorgenkindjes blijven de horeca, detailhandel, evenementenbranche en de cultuursector. Samen met de
horeca en detailhandel proberen we met diverse acties de bezoekersstromen naar de centra toe te laten
nemen.
We hebben geen grote toename van de werkloosheid gezien in het afgelopen jaar. Er is op het moment
veel vraag naar jonge arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de horeca. Het is nog afwachten welke effecten we
over een paar maanden zien en wat de gevolgen zijn als de steunpakketten van de overheid stoppen.
Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Drenthe
Werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven die minder werk hebben door de
coronacrisis, kunnen ondersteuning krijgen van het Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio
Drenthe. Dit team zet zich in om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken door
COVID-19zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Dit team werkt aanvullend op de bestaande
organisaties. In alle 35 arbeidsmarktregio's in ons land wordt zo'n team ingesteld. Voor de
Arbeidsmarktregio Drenthe hebben we inmiddels een kwartiermaker gevonden en zijn we bezig invulling
te geven aan het team, zodat deze medewerkers zo snel mogelijk aan de slag kunnen.
TONK regeling
Inwoners, die minder inkomsten hebben door de coronacrisis en daardoor hun woonkosten niet meer
kunnen betalen, kunnen tot 1 augustus een aanvraag indienen voor de landelijke TONK-regeling:
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling is een aanvulling op het bestaande vangnet
(Bijstand, WW) en de extra maatregelen (NOW, TOZO), die al genomen zijn vanwege de coronacrisis.
Het aantal mensen dat hier gebruik van maakt is zowellandelijk als ook in Emmen lager dan verwacht.
We zijn daarom, net als een aantal andere gemeenten, aan het onderzoeken of we de tijdelijke
beleidsregels kunnen aanpassen en zo een grotere groep inwoners en ondernemers te bereiken en hen
financieel beter te ondersteunen.
Publiek vervoer
Door corona is het aantal reisbewegingen in het collectiefvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) lager
geworden en om de dienstverlening te kunnen garanderen hebben we eind mei besloten een zogenaamde
continuïteitsbijdrage in te stellen om hen te helpen. Hiermee hebben we de continuïteit van de
dienstverlening gewaarborgd.
Deltaplanjeugd
Gemeenten krijgen geld van het rijk voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal
welzijn en leefstijl. Dit maatschappelijk steunpakket, het zogenaamde Deltaplan jeugd, moet zich vooral
richten op jongeren en kwetsbare groepen. Vanuit de veronderstelling datjongeren behoefte hebben aan
laagdrempelige ondersteuning voor hun mentaal welzijn. Op dit moment wordt er een inventarisatie
gedaan onder de verschillende betrokken partners hoe we hier in Emmen concreet vorm aan kunnen
geven.
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Nationaal

programma

onderwijs

Een onderdeel van het Deltaplan jeugd is het Nationaal Programma Onderwijs. Het demissionair kabinet
heeft dit programma in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen. Gemeenten en
onderwijsinstellingen is gevraagd om invulling te geven aan dat programma. Het programma moet
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteunen die het moeilijk hebben door
schoolsluiting en corona. De scholen ontvangen hiervoor middelen. Ook worden er middelen
beschikbaar gesteld aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs,
gericht op de aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn.
Gemeenten krijgen middelen om - in samenwerking met scholen, kinderopvang,
(jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen - activiteiten aan te bieden. Deze zijn bedoeld
om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te
stimuleren. Duidelijkheid over deze middelen wordt injuli (of augustus) verwacht.
In Emmen voeren we op dit moment gesprekken met verschillende partners om te achterhalen waar de
ondersteuningsbehoefte ligt en hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Er is inmiddels input
opgehaald bij jongeren (via Jong Emmen), Drenthe College,de samenwerkingsverbanden voor primair
en voortgezet onderwijs, Sedna en de GGD.Gesprekken met diverse andere organisaties staan nog
gepland. Scholen, kinderopvang en jongerenwerkers hebben een vragenlijst ontvangen. Medio juni gaan
wij met de schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs in gesprek om nader af te stemmen.
Jeugdzorg

Daarnaast ontvangt de gemeente in 2021 middelen voor het oplossen van de acute problematiek in de
jeugdzorg. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Met deze middelen ontstaat er ruimte om de
crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Deze problematiek is niet
direct gerelateerd aan corona. Echter heeft corona en de gevolgen hiervan extra impact op gezinnen en
jeugdigen die op zorg wachten, waardoor de situatie verslechtert. Er is meer inzet nodig om de situatie te
stabiliseren omdat de behandeling stokt.
Binnen de inkoopregio Zuid-Drenthe wordt er een analyse gemaakt op de wachtlijst als voorbereiding om
tot een gezamenlijke aanpak te komen. Daarnaast is lokaal het initiatief genomen om d.m.v. een
instroomteam aan de slag te gaan met de wachtlijst problematiek in Emmen. Hierbij zijn zowel
jeugdhulpaanbieders, de Toegang als ook Sedna en de jeugdgezondheidszorg betrokken.

Tot slot
De laatste fase voelt fijn en ook wat onwerkelijk, want de versoepelingen gaan snel. Gelukkig maar, want
de effecten op (middel)lange termijn worden alleen maar groter als de pandemie langer duurt. Welke dat
precies zijn, moet nog blijken. Wij zien het als onze taak om te kijken waar we een actieve rol kunnen en
moeten spelen om het verschil te maken voor onze inwoners en bedrijven. Wij hopen daar samen met u
de schouders onder te zetten.
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