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Informatiebrief coronapandemie

Geachte leden van de raad,
Op 3 april zozo heeft u van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, burgemeester Marco Out van
Assen, een brief ontvangen waarin hij u bijpraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de
coronacrisis in Drenthe. Ter aanvulling sturen wij u deze brief om u op de hoogte te brengen van de
laatste ontwikkelingen en gevolgen van het coronavirus in de gemeente Emmen.

Situatie in de gemeente
Veel inwoners van onze gemeente houden zich aan de regel van 1,5 meter afstand en gaan alleen naar
buiten wanneer noodzakelijk. Het is goed te constateren dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen
om het coronavirus in te dammen. Ook in onze gemeente zijn inwoners besmet. Helaas kennen we ook
een aantal sterfgevallen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Het eind van deze bijzondere en heftige periode is nog niet in zicht. Op allerlei terreinen bereiden we ons
voor op de komende weken. Wij doen dat in samenwerking met de zorg en andere partijen. Er is vrijdag
13 maart opgeschaald naar een provinciale aanpak (GRIP-4) in plaats van een gemeentelijke aanpak.
In zo'n situatie krijgt de voorzitter van de Veiligheidsregio de leiding, maar moet de gemeente ook nog
veelonderwerpen zelf oppakken. Dat doen we in Drenthe ook zoveel mogelijk samen andere Drentse
gemeenten zodat de Drentse overheid eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uitstraalt.
Onze burgemeester is plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en neemt daarom
deel aan de vergaderingen van het Regionaal Crisisteam. Daarnaast neemt hij als een van de twaalf
Drentse burgemeesters deel aan het Regionaal Beleidsteam.

Handhaving
Op 27 maart is een nieuwe noodverordening van kracht geworden, op aanwijzing van de minister van
Volksgezondheid. Deze noodverordening biedt nadere handvatten voor de handhaving van de
maatregelen. Zoals aangegeven zijn wij over het algemeen tevreden over het naleefgedrag van onze
ondernemers en inwoners. Elke dag zijn onze handhavers en toezichthouders op pad om te controleren.
Zij doen dat samen met de politie. Gelukkig is het tot nu toe nauwelijks nodig geweest om boetes uit te
delen en is een waarschuwing en goed gesprek voldoende.
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Waar nodig, nemen wij extra maatregelen op specifieke locaties, zoals de markt. Ander voorbeeld zijn de
terrassen. Omdat inwoners de terrassen van gesloten horeca bleven opzoeken, hebben wij deze laten
opruimen. Onze zorg is wel dat het naleefgedrag vermindert als de situatie langer duurt, ondernemers en
inwoners het zwaarder krijgen en het mooie weer aanblijft.
Financiën
Zoals u in onze brief van vorige week kon lezen, zal het financiële effect voor 2020 in de vele miljoenen
lopen. Het is nog onduidelijk wat dit voor 2021 en verder betekent. Want corona heeft effect op (de
financiën van) alle beleidsterreinen.
Subsidierelaties
Wij hebben alle gesubsidieerde instellingen een brief gestuurd, waarin wij onder andere aangeven
verleende subsidies gewoon uit te betalen. Zo kunnen deze partijen aan hun verplichtingen blijven
voldoen. Bij de verantwoording houden wij rekening met gemaakte (noodzakelijke) kosten.
Huurders
Huurders van gemeentelijke gebouwen hebben wij per brief onder andere laten weten dat wij het nog te
vroeg vinden om compensatieregelingen afte kondigen over bijvoorbeeld de vrijstelling van huur. Hierin
volgen wij het landelijke advies op om eerst de landelijke regelingen af te wachten.
Sportverenigingen
Sportaccommodaties zijn vanaf 12 maart gesloten. Dit betekent voor veel sportverenigingen een
(financieel) zware periode. Daarom brengen wij de verenigingen de huur van de sporthallen en gymzalen
tot 1 maart in rekening. De gehuurde uren voor binnensportaccommodaties vanaf 12 maart 2020 worden
als geannuleerd beschouwd. Hiervoor krijgen de verenigingen geen rekening.
Voor velden en verlichting (buitensport) krijgen verenigingen kwartaalnota's, deze kunnen de
verenigingen uitgesteld betalen. We wachten de landelijke regeling voor sportverenigingen af en bekijken
dan wat er mogelijk is qua compensatie.
Door de noodzakelijke tijdelijke sluiting van de velden zijn we alvast gestart met het jaarlijkse
zomeronderhoud (o.a. doorzaaien van de velden en herstellen doelgebieden).
Milieustraat Area
Veel mensen zijn thuis en gebruiken het moment om in het huis te klussen of in de tuin te werken. Dat
zorgt bij Area Reiniging voor extra druk op de Milieustraat. Area Reiniging vraagt inwoners om alleen
naar de Milieustraat te komen indien strikt noodzakelijk. Area heeft daarbij een aantal spelregels
opgesteld, waaronder de regel dat 1 persoon per auto mag uitstappen, maximaal tien auto's op het terrein
en de oproep om afstand te houden van elkaar en de medewerkers. Ook de jaarlijkse compostdag is
geannuleerd.
Dienstverlening
We laten de dienstverlening aan onze inwoners zoveel mogelijk doorgaan, maar proberen dat wel zoveel
mogelijk digitaal te doen. Een goede communicatie naar inwoners en ondernemers heeft prioriteit. De
medewerkers van de gemeente Emmen werken grotendeels thuis. Hierdoor hebben we een aantal leT
projecten, zoals bijvoorbeeld het breder inzetten van Microsoft Teams, sneller moeten uitvoeren dan
gepland. Ook zijn er medewerkers aan het werk binnen de Veiligheidsregio Drenthe ofbij
maatschappelijke acute vraagstukken (bijv. Voedselbank).
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Economie/ ondernemen

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. Het raakt veelondernemers in
onze gemeente keihard. Zeker als deze situatie langer duurt, wordt het nijpend voor veel bedrijven.
Landelijk is een pakket aan maatregelen ingesteld voor ondernemers; wij hebben aanvullend daarop
extra maatregelen genomen om onze ondernemers binnen ons vermogen zo goed mogelijk te helpen.
Een overzicht van de maatregelen, zoals uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen, vindt u op de
speciale coronapagina op onze website.
Wij onderhouden intensief en regelmatig contact met alle betrokkenen hierover. Dat geldt voor alle
ondernemers, zoals de horeca, recreatiesector en land- en tuinbouw. Onze inzet is erop gericht dat de
ondernemers zo snel mogelijk na de afbouw van de coronamaatregelen weer een vliegende start kunnen
maken.
Standpunt

rondom markten

In Emmen gaan de markten door met alleen foodkramen. De warenmarkten mogen op deze manier
doorgaan omdat zij een goede aanvulling zijn op de supermarkten en markten een rol hebben in de
voedselvoorziening.
Evenementen

Veelorganisatoren van evenementen hebben noodgedwongen hun voorbereidende werkzaamheden
moeten staken. De reeds uitbetaalde evenementensubsidies worden niet teruggevorderd. Dit om
organisatoren tegemoet te komen in de gemaakte kosten. Bij de verantwoording houden wij rekening
met gemaakte (noodzakelijke) kosten.
Overbruggingsregeling

ondernemers

(Tozo)

Menso Ondernemen voert namens de gemeente Emmen de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (Tozo) uit voor ondernemers in de BOCE-gemeenten die in financiële problemen dreigen te
komen. Deze overbruggingsregeling is één van de noodmaatregel van het Rijk, waarvoor Menso een
speciaal telefoonnummer heeft geopend. Aanvragen worden, mits compleet, afgehandeld en uitbetaald
binnen 5 werkdagen nadat de aanvraag is ingediend. Als tussenstand is te melden dat op 6 april jl. er
voor de BOCE-gemeenten circa 1325 aanmeldingen zijn binnen gekomen waarvan 850 voor
ondernemingen uit gemeente Emmen. Indien men aan de voorwaarden voldoet, wordt een voorschot
uitbetaald. De inschatting is dat 90% van de melders aan deze voorwaarden voldoet.
Volksgezondheid

Er zijn de afgelopen periode regelmatig contacten geweest met Treant en de vertegenwoordigers van de
huisartsen in Emmen. We informeren elkaar over de actuele situatie en daar we ondersteuning kunnen
bieden, doen we dat uiteraard.
Voedselbank

Na een korte stop is op 2 april de levering van voedselpakketten door de Voedselbank Zuidoost-Drenthe
weer hervat. In deze coronacrisis werken wij tijdelijk nauw samen met de voedselbank. We hebben
geholpen bij het mobiliseren van vrijwilligers en het regelen van vervoer. De doorstart is gelukt door
spontane hulp van organisaties, die op dit moment ook de meeste vrijwilligers leveren. Er is voldoende
voedsel geleverd door o.a. het distributiecentrum van de voedselbank en de plaatselijke supermarkten.
Inwoners

met kwetsbare

inkomenspositie

De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de inwoners in inkomen zal achteruitgaan als gevolg van
de coronacrisis. Een toename van schulden ligt op de loer. Op dit moment laten wij onderzoeken of het
huidig aanbod van regelingen en het SAM-beleidvoldoende is, of dat er wellicht andere
ondersteuningsmaatregelen nodig zijn om een eventuele inkomensachteruitgang op te vangen.
We zoeken een alternatieve aanpak voor vroegsignalering, omdat dit echt preventiefwerkt.
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Wmo

Ook voor zorgaanbieders en cliënten van de Wmo is dit een heftige tijd. Zorgaanbieders doen hun
uiterste best om de gewenste zorg te leveren. De voorzieningen voor dagbesteding zijn gesloten en er
wordt alternatieve ondersteuning geboden aan inwoners. Het komt voor dat cliënten op eigen verzoek
afzien van ondersteuning. Hoofdaanbieders hebben aangegeven dat de indicatie niet vervalt wanneer zij
ondersteuning afzeggen. Op het moment dat cliënten weer ondersteuning wensen, wordt de zorg,
conform de bestaande indicatie, weer verleend. Om zorgaanbieders tegemoet te komen, worden zij 100%
doorbetaald zodat de continuïteit van ondersteuning gewaarborgd is.
Ook de werkzaamheden van Stichting De Toegang gaan door en zij nemen aanvragen in behandeling.
Wel hebben wij informatie van De Toegang ontvangen dat cliënten aangeven afte willen zien van
ondersteuning. Ook bij De Toegang is het zo dat de beschikking dan niet verandert. Als cliënten toch van
gedachten veranderen, of wanneer de situatie normaliseert, gaat de ondersteuning op het oude niveau
verder.
In het Publiek Vervoer zijn ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening die
geleverd kan worden, door kan blijven gaan. Ook hier zijn afspraken gemaakt over budgetten die zij tot
hun beschikking hebben.
Jeugdhulp

Voor jeugdhulpaanbieders zijn tussen het ministerie van VWS en de VNG afspraken gemaakt om
financiële duidelijkheid te verschaffen. We maken hier in (Zuid-)Drenthe afspraken over zodat we
eenduidig kunnen handelen. Er komen steeds meer verzoeken binnen van aanbieders, dus het is
noodzakelijk hier op korte termijn helderheid over te verschaffen in lijn met de landelijke richtlijnen.
Noodopvang

kinderen

Nu scholen en locaties voor kinderopvang zijn gesloten voor regulier onderwijs en opvang, is noodopvang
voor kinderen van ouders met cruciale beroepen noodzakelijk. We hebben alle kinderopvanglocaties
geïnventariseerd. Aan alle aanvragers is bekend gemaakt welke opvanglocaties 24/7 en weekendopvang
bieden. Daarbij hebben zij de noodnummers gekregen waarop deze dag en nacht kunnen worden bereikt.
De GGD heeft richtlijnen waaraan opvang moet voldoen. De locaties die deze dienst aanbieden, kijken
zelf of zij aan deze richtlijnen voldoen. De GGD controleert dit op hoofdlijnen. Via de Veiligheidsregio
Drenthe, het Rode Kruis en het leger zijn veldbedden geregeld die indien nodig naar de 24/7-locaties
kunnen worden gebracht.
Kinderen

in kwetsbare

situaties

Omdat voor sommigen kinderen door het wegvallen van het onderwijs een kwetsbare thuissituatie kan
ontstaan waardoor de veiligheid van het kind in het geding is, hebben we hiervoor een werkwijze
opgesteld. Deze is gedeeld met alle scholen, kinderopvanginstellingen en jeugdzorgaanbieders. Deze
opvang is in lijn met de bestaande afspraken over de zorgplicht van jeugdzorg en de bestaande richtlijnen
betreffende de veiligheid van jeugdigen. Iedere instantie houdt zijn eigen verantwoordelijkheid en de
bestaande routes en richtlijnen blijven leidend. Intensief contact met de gezinnen en de kinderen die het
betreft is nu van het allergrootste belang. Vanuit de genoemde instellingen en scholen wordt dat goed
opgepakt en faciliteren wij dat waar het nodig is.
Opvang daklozen

We staan in nauw contact met het Leger des Heils die voor de centrumgemeenten in Zuidoost-Drenthe
de opvang van dak- en thuislozen verzorgt. Het Leger des Heils heeft extra ruimte ingericht voor de
opvang en de opvangregeling tijdelijk verruimd. Tot nu toe is dat toereikend. Wij blijven hierover in
gesprek met het Leger des Heils.
OOE

Ook bij Openbaar Onderwijs Emmen wordt er alles gedaan onderwijs op afstand vorm te geven. Daarin
zien we verschillende vormen, ook voor de leerlingen waar thuis onvoldoende of geen computers zijn.
Om dit probleem zoveel mogelijk op te vangen worden de chromebooks uit de klas in bruikleen
aangeboden. Ook worden op enkele locaties leerlingen opgevangen in kader van kinderopvang van
kinderen met ouders in vitale beroepen.
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Tot slot
Het doet ons goed om te zien dat we in onze gemeente oog hebben voor elkaar. Veel inwoners en
bedrijven nemen het initiatief om anderen te helpen. Laten we dat vast houden en oog hebben voor de
mensen om ons heen. Dat geldt ook voor ons als gemeentebestuur. Alleen samen krijgen we het
coronavirus onder controle!
Over een aantal weken, of eerder als de situatie daarom vraagt, ontvangt u van ons een nieuwe raadsbrief
met de stand van zaken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee tesec taris,

"""--"M. Plantinga-Leenders

