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Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 27

Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de samenloop van de avondklok en de Tweede Kamerverkiezing, de heropening van het
Voortgezet Onderwijs, de beschikbaarstelling van vaccinatieruimtes voor huisartsen, het VNG
Dashboard Sociale Impact Corona, de escalatieladder meerkosten en compensatie sociaal domein,
het AEF-onderzoek naar financiële consequenties van het coronavirus voor gemeenten en
de VNG Dialoog in coronatijd.
Samenloop avondklok en Tweede Kamerverkiezing
Eerder besloot het kabinet om de avondklok tot en met 31 maart a.s., 04.30 uur, te verlengen.
Daarmee geldt op bij de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart a.s. nog een avondklok.
Om de verkiezing onbelemmerd doorgang te laten vinden zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij
nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis. Zij hebben
daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij
de handhavers.
- Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00
uur doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling
aangeven bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de
regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.
- Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de
verkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor
een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Dit bewijs is vormvrij en kan
een brief of e-mail van de gemeente zijn waaruit blijkt dat zij zijn aangesteld om hun
werkzaamheden uit te voeren
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Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun
werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen met een
werkgeversverklaring en een eigen verklaring. Gemeenten wordt geadviseerd de
ambtenaren die betrokken zijn bij de organisatie een werkgeversverklaring te verstrekken in
relatie tot hun werkzaamheden en voor de duur van de verkiezingsperiode. Leveranciers
etc. dienen een werkgeversverklaring van hun eigen werkgever te ontvangen en deze
samen met een eigen verklaring bij zich te dragen.

Deze afspraken gelden op de verkiezingsdagen van maandag 15, dinsdag 16 en woensdag
17 maart. En blijven van kracht als op bijvoorbeeld donderdag 18 of vrijdag 19 maart nog geteld
wordt. Dat kan nodig zijn voor de stemopneming door een gemeentelijk stembureau in het kader
van de centrale stemopneming of als er een hertelling plaatsvindt in de avonduren. Deze afspraken
zijn ook opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.
Heropening Voortgezet Onderwijs
Gebruik publieke ruimtes
De scholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds 2 maart jl. weer geopend, waarbij alle leerlingen
minimaal één dag fysiek onderwijs volgen. De geldende maatregelen leiden voor scholen tot
uitdagingen op het gebied van ruimte. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) biedt een
grondslag voor de bevoegdheid van de burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet
(speciaal) onderwijs open te stellen. De VNG roept gemeenten op om samen met scholen en
(culturele) marktpartijen creatieve oplossingen te bedenken en onderwijs mogelijk te maken. De
heropening van scholen is immers van groot belang voor het welzijn van jongeren in deze tijd.
Gemeenten hebben een leidende rol om vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanwege hun zicht
op randvoorwaarden, waaronder de vergunningverlening.
Kosten heropening voortgezet onderwijs
Het kabinet brengt de komende weken de behoeften en wensen van scholen rond heropening in
kaart. Daarbij is in ieder geval van belang hoe groot de behoefte is aan extra ruimte en wat scholen
en gemeenten. Op basis daarvan wordt gekeken of extra budget hiervoor nodig is.
• Corona-effecten: Onderwijs en noodopvang (website VNG)
Vaccinatieruimte huisartsen
Beschikbaarstelling vaccinatieruimtes door gemeenten
In de vaccinatiestrategie van de minister van VWS zijn de huisartsen een van de uitvoerende
partijen. Vanwege het grote aantal te vaccineren personen, de snelheid waarmee dat moet
gebeuren en de 1,5-metermaatregel kunnen veel huisartsen de vaccinaties niet in hun eigen
praktijkruimte uitvoeren. Evenals bij de griepvaccinaties in het najaar, heeft de minister van VWS de
VNG gevraagd gemeenten op te roepen een inspanningsverplichting te leveren. Daar waar
huisartsen de vaccinaties niet in eigen praktijk kunnen uitvoeren wordt gemeenten gevraagd
kosteloos locaties in de wijk beschikbaar te stellen. Denk aan wijk- en sportcentra, scholen,
muziekcentra etc. De minister zegt toe eventuele kosten voor gemeenten voor zijn rekening te
willen nemen. De VNG overlegt nog met het ministerie van VWS over de wijze waarop de
compensatie kan plaats vinden. Wij informeren u zo snel mogelijk nader.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/4

VNG Dashboard Sociale Impact Corona
Opzet Dashboard
Het VNG Dashboard Sociale Impact Corona geeft op een aantal indicatoren een beeld van de
mogelijke maatschappelijke impact van corona. Gemeenten kunnen zo ‘de vinger aan de pols’
houden. Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de
ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut. Het
dashboard richt zich op 5 thema’s: Werk en Inkomen, Mentale weerbaarheid, Onderwijs,
(Nalevings)gedrag en Sociale Cohesie. Per thema worden diverse indicatoren gebruikt. Elke
indicator heeft een eigen uitklapbare toelichting met bronvermelding.
Doorontwikkeling Dashboard
Deze startversie van het Dashboard heeft de vorm van een pdf. Het streven is om de volgende
versie interactief te maken, zodat ook een link kan worden gemaakt met andere meer lokale
gegevens en relevante landelijke databases. De volgende versie komt waarschijnlijk uit over 2
maanden. De gegevens worden periodiek ververst. In de volgende versie wordt ook dieper
ingegaan op thema’s als jongeren/jeugd en huiselijk geweld.
Eerste bevindingen Dashboard
In het Dashboard is te zien dat de werkloosheid en het beroep op de bijstand licht oplopen, waarbij
de toename daarvan onder jongvolwassenen (18-27 jaar) opvallend is. Diverse groepen in de
samenleving hebben het mentaal moeilijk vanwege corona. Tegelijkertijd zien we het beroep op
professionele hulp en begeleiding niet overal in dezelfde mate stijgen.
• Dashboard Sociale Impact Corona (website VNG)
Escalatieladder meerkosten en compensatie sociaal domein
VNG Handreiking voor ondersteuning gemeenten en aanbieders
De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het
bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de
Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het
borgen van het stelsel voor de langere termijn. Uitgangspunt is dat gemeente en aanbieder
onderling tot passende afspraken komen over de continuïteit van financiering. Wanneer het niet lukt
om tot passende (proces)afspraken te komen is bemiddeling mogelijk via een escalatieladder. Om
gemeenten en aanbieders te ondersteunen in dit proces heeft de VNG een handreiking opgesteld.
In deze handreiking worden de processtappen beschreven die door gemeenten en aanbieders
genomen kunnen worden. Om de continuïteit van de cruciale jeugdhulp te kunnen waarborgen
wordt de reguliere escalatieladder toegepast, zoals deze tussen gemeenten, branches en het Rijk is
afgesproken. Daarnaast gaat de handreiking ook in op de bemiddeling voor Wmo en niet-cruciale
jeugdhulp. Daar is geen formele escalatieladder afgesproken. Wel bestaat er de mogelijkheid voor
gemeenten en aanbieders om de regio-adviseur van het ketenbureau I-Sociaal domein in te
schakelen.
• Continuïteit financiering, meerkosten en compensatie sociaal domein (website VNG)
AEF-onderzoek naar financiële consequenties van het coronavirus voor gemeenten
Uitvraag bij gemeenten 22-29 maart
AEF doet net als vorig jaar onderzoek naar financiële effecten. De resultaten worden gebruikt in de
gesprekken met het Rijk over de benodigde compensatie aan gemeenten voor 2021. Momenteel
voert AEF een dieptestudie uit bij ca. 15 gemeenten. Op basis van de resultaten van de
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dieptestudie, stelt AEF een eerste beeld van de financiële effecten op. Net als vorig jaar valideert
AEF de resultaten van een aantal effecten middels een online uitvraag.
Op maandag 22 maart ontvangt u deze online uitvraag, waarin we u vragen of de financiële
consequenties uit de dieptestudies vergelijkbaar zijn met de financiële consequenties voor uw
gemeente. Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek staat de uitvraag kort open: van maandag
22 maart tot en met maandag 29 maart, 17.00 uur. Het is voor de kwaliteit van de resultaten van het
onderzoek van groot belang dat veel gemeenten de uitvraag invullen. Wij vragen u daarom alvast
om tijd te reserveren om de uitvraag voor te bereiden en in te vullen.
VNG Dialoog in coronatijd op 15 maart en 25 maart
Webinar gids ‘Corona, cultuur en gemeente’
Vorige week brachten we de gids 'Corona, cultuur en gemeente' uit. In een webinar op maandag
15 maart, 12.00-13.00 uur, ontvangt u nadere uitleg over deze informatiegids en is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.
• Aanmelden (website VNG)
Webinar over financiële compensatie corona voor gemeenten
Op donderdag 25 maart, 10.00-11.00 uur, is er een VNG Dialoog over de financiële compensatie
voor gemeenten. Dit webinar bevat onder andere een korte vooruitblik van onderzoeksbureau AEF
op het nieuwe onderzoek naar de financiële consequenties van de coronacrisis. Daarnaast zijn er
voorbeelden van gemeenten over de besteding van ontvangen compensatie.
• Aanmelden (website VNG)

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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