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Samenvatting
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot
aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de
vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk covid19 en de VNG Dialoog in coronatijd
‘Perspectief voor jongeren: leren door doen’.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot
aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de
vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk covid19 en de VNG Dialoog in coronatijd
‘Perspectief voor jongeren: leren door doen’.
Instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown
Instelling avondklok
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een avondklok voor de periode van
zaterdag 23 januari 21.00 uur tot en met woensdag 10 februari 4.30 uur. Het is verboden om tussen
21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s om zonder geldige reden op straat te zijn. Het kabinet geeft een
beperkt aantal gronden om tijdens de avondklok buiten te zijn.
Formulieren voor vrijstelling van avondklok
Op het moment dat de avondklok van toepassing is moet buitenshuis in veel gevallen een formulier
met een verklaring worden overlegd. Dat overleggen mag ook digitaal. De Rijksoverheid stelt
daarvoor voorbeeldformulieren beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/avondklok. Het is niet de
bedoeling dat burgers zelf formulieren maken. Gemeenten wordt gevraagd om in gemeentehuizen
en andere (nog geopende) openbare gebouwen geprinte formulieren beschikbaar te stellen.
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Er zijn drie mogelijkheden:
- Geen verklaring nodig: Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van
een hond is geen verklaring nodig. Bij een terugkeer naar Nederland volstaat bijvoorbeeld
een vervoersbewijs en moet betrokkene uitleggen waarom tijdens de avondklok wordt
gereisd.
- Werkgeversverklaring en eigen verklaring nodig: Als het noodzakelijk is vanwege het werk
om tijdens de avondklok naar buiten te gaan dan moet betrokkene een eigen verklaring en
een werkgeversverklaring bij zich hebben. De werkgeversverklaring moet de werkgever
aan betrokkene verstrekken. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en internationaal
goederenvervoer zijn van deze verplichting uitgezonderd.
- Alleen een eigen verklaring nodig: Als het noodzakelijk is om tijdens de avondklok naar
buiten te gaan moet betrokkene het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.
Fysieke gemeenteraadsvergaderingen mogen gewoon doorgaan. Politieke ambtsdragers moeten
zelf een werkgeversverklaring invullen en ondertekenen.
Voor meer informatie over de avondklok:
- over de toepassing, ontheffing en andere FAQ’s over deze ministeriële regeling:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
- van programma Democratie in Actie over besluitvorming in gemeente, provincie en
waterschap: https://lokale-democratie.nl/news/view/57981823/gevolgen-avondklok-voorbesluitvorming-gemeente-provincie-of-waterschap
Verplichte quarantaine
Daarnaast heeft het kabinet besloten dat alle reizigers uit hoog risicogebieden (dat geldt ook voor
reizigers vanuit Caribisch Nederland) die naar Nederland reizen, bij aankomst in Nederland 10
dagen in quarantaine moeten. Na 5 dagen kan de betrokkene zich laten testen. Als de uitkomst van
deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine. Het kabinet werkt nog aan een manier om
quarantaine verplicht te stellen voor mensen (in Nederland) die positief zijn getest op corona of in
direct contact zijn geweest met iemand die positief is getest op corona. Daarvoor worden onder
andere voorbereidingen getroffen om reizigers die naar Nederland reizen te registreren en om
mensen die in quarantaine moeten na te bellen. De VNG zal dit proces nauwlettend volgen.
Voor meer informatie over aangescherpte regels:
- Een overzicht van deze en andere aangescherpte regels:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherptvanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten.
- Vragen en antwoorden, de te gebruiken voorbeeldformulieren, met betrekking tot de
avondklok: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
- Vragen over de uitvoering van de avondklok met betrekking tot de eigen gemeentelijke
organisatie kunt u stellen op het werkgeversforum van de VNG
- Juridische vragen over de uitvoering van Tijdelijke wet maatregelen kunt u stellen aan de
helpdesk van Rijk en VNG via covid19@vng.nl
- Overige gemeentelijke coronavragen kunt u stellen via het contactformulier op vng.nl.
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Mogelijkheid aanvragen budget voor crisisbanen
In december informeerden we u over de regeling van het ministerie van J&V, die gemeenten de
mogelijkheid biedt om extra ondersteuning in te zetten voor handhavende taken. De ministeriële
regeling is bedoeld om ondersteuning van handhavers te financieren, bijvoorbeeld voor het inzetten
van coronacoaches, gastheren en -vrouwen of voor administratieve ondersteuning. Hierover
stuurden wij u een ledenbrief (https://vng.nl/brieven/ondersteuning-voor-toezichts-enhandhavingstaken-bij-gemeenten-tijdelijke-banen). Elke gemeente kan een bedrag van € 28.421,aanvragen, plus € 2,87 per inwoner. Er wordt via de regeling tot maximaal 120% van het wettelijk
minimumloon plus de werkgeverslasten vergoed, voor de periode van 15 december 2020 t/m 30
juni 2021. Wij brengen deze mogelijkheid graag nogmaals onder uw aandacht. Voor eventuele
vragen kunt u terecht bij coronabanen@minjenv.nl of via het klantcontactcentrum van de VNG
via info@vng.nl.
Grotere behoefte aan noodopvang kinderen
Oproep aan gemeenten: aandacht voor en zicht op alle kinderen
Scholen en kinderopvangorganisaties wordt gevraagd zich maximaal te blijven inspannen om
noodopvang te realiseren. De VNG roept gemeenten ervoor te zorgen dat er aandacht is voor én
zicht is op alle kinderen en daarbij regelmatig contact is tussen de school, kinderopvangorganisatie
en alle kinderen en hun ouders. Als een school of kinderopvangorganisatie vermoedt dat er sprake
is van een acuut of structureel zorgelijke situatie kan de school of kinderopvangorganisatie
overleggen met de gemeente, de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis, de
Raad voor de Kinderbescherming en/of Gecertificeerde Instellingen. Voor het plaatsen van kinderen
op de noodopvang is vanwege de beperkte capaciteit een zorgvuldige afweging nodig. Soms is die
afweging door de organisaties zelf moeilijk te maken, bijvoorbeeld vanwege het belang van een
goede relatie met de ouders. De VNG adviseert gemeenten in die gevallen desgewenst een
intermediërende rol te spelen. Het juiste gesprek op lokaal niveau kan immers leiden tot de beste
oplossing voor het kind.
Budget beschikbaar voor extra hulp binnen de school
De VNG voelt zich er namens gemeenten verantwoordelijk voor dat de noodopvang voor alle
kinderen zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Maar wij zijn ons ervan bewust dat dit soms een
bijna onmogelijke taak is door een tekort aan personeel bij scholen en kinderopvangorganisaties.
Het Rijk heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld voor de inzet van extra hulp binnen de school.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inzet van leraren, onderwijsassistenten en de inzet van
ondersteunend personeel voor noodopvang of ter ontzorging van leraren. Scholen kunnen bij het
ministerie van OCW nog een aanvraag indienen tot en met 24 januari a.s. Ook kunnen uitgaven die
al zijn gedaan in de aanvraag worden meegenomen. Uiterlijk 31 maart a.s. keert het ministerie van
OCW deze middelen aan scholen uit.
Voor hulp en advies op het gebied van onderwijs in tijden van corona blijft de website
lesopafstand.nl het startpunt, hier zetten de raden, Kennisnet en andere sociale partners in het
onderwijs de actualiteiten neer.
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Voor meer informatie:
- de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma
- Kamerbrief 13 januari jl. (pagina 18/19)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/13/kamerbrief-inzakestand-van-zaken-covid-19
Vaccinatiestrategie
Tijdschema en planning
Naar aanleiding van de persconferentie en de brief die minister De Jonge naar de Kamer heeft
gestuurd, is er ook een nieuwe versie van het beoogde tijdschema en de planning van
de vaccinatiestrategie beschikbaar. In deze schema’s worden doelgroepen, planning van
vaccinaties en de vaccins schematisch weergegeven.
Communicatietoolkit
In de toolkit staan kant-en-klare communicatiemiddelen om iedereen zo goed mogelijk te
informeren over het vaccineren. De toolkit bevat bijvoorbeeld expertvideo’s, banners
en social posts met informatie over de werking en de veiligheid van het vaccin. Je kunt de
communicatiemiddelen gebruiken voor je de communicatie van je eigen organisatie.
De toolkit wordt continu bijgewerkt met nieuwe materialen.
Veel gestelde vragen
Bij de VNG komen nog dagelijks vragen binnen van gemeenten over de uitvoering van
de coronamaatregelen. De meest gestelde en/ of meest urgente vragen kunt ook terugvinden op
onze website vng.nl/corona:
- FAQ over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
- FAQ over de maatregelen tijdens de huidige lock-down
Daarnaast worden op de website van de Rijksoverheid ook veel vragen al voorzien van een
antwoord. Heeft u vraag over de Tijdelijk wet maatregelen covid 19, dan kunt u deze mailen
naar covid19@vng.nl
VNG Dialoog in coronatijd - Perspectief voor jongeren: leren door doen
Dit webinar op 26 januari a.s. is een opmaat voor de boostweek van de dialoog met jongeren van 1
t/m 5 februari. Deelnemers gaan onder leiding van prinses Laurentien van Oranje in gesprek met
jongeren. Ook wordt tijdens het webinar een nieuwe handreiking over jongerenparticipatie
gepresenteerd. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op vng.nl.
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Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de aangescherpte maatregelen en zullen u in de
komende periode op de hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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