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Geachte leden van college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni a.s., de afschaling van de crisisstructuur, de
verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, handvatten om aan de slag te gaan met
herstel en transitie, onderzoek naar meerkosten Jeugd en Wmo, de handreiking meerkosten
onderdeel dagbesteding, coronabanen, verruiming evenementen, inclusief handreiking
evenementen, het vervolg van de landelijke dialoogtafels.
Afschaling coronamaatregelen vanaf 26 juni a.s.
Vanwege het dalende patroon van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft het
kabinet besloten om per 26 juni a.s. stap 4 te zetten. Daarmee gaat de samenleving nog verder
open. Vanaf dat moment vervallen de meeste beperkingen. De maatregelen die blijven zijn gericht
op het in acht nemen van de anderhalve meter. Waar het niet mogelijk of wenselijk is die norm te
hanteren, worden aanvullende maatregelen genomen, zoals de toepassing van zelftesten, het
gebruik van toegangsbewijzen en mondkapjes. Op 13 augustus a.s. zal het kabinet bezien of de
1,5m-regel per 16 augustus a.s. losgelaten kan worden. Voor meer informatie over alle maatregelen
per 26 juni a.s. verwijzen we u naar de kamerbrief van 18 juni jl.:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11251&did=2021D243
91.
De afschaling brengt ook de vraag met zich mee of bepaalde processen moeten worden
afgeschaald of afgeschaft.
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Afschaling crisisstructuur
Het Veiligheidsberaad heeft besloten dat alle veiligheidsregio’s gezamenlijk afschalen naar GRIP 4
per 1 juli a.s. De huidige overlegstructuur blijft tot 1 september a.s. in stand. Ook de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schaalt af tot waakvlamniveau tot 1
september a.s. De (inter)bestuurlijke klankbordgroep die de VNG organiseert, blijft voorlopig
doorgaan, met uitzondering van een zomerreces.
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Vanuit de VNG is er overleg met de departementen over de verlenging van de Twm covid-19 na 1
september a.s. De VNG ondersteunt de lijn die in de kamerbrief geschetst wordt. De VNG is van
mening dat de Twm covid-19 in stand kan blijven en door middel van de ministeriële regelingen
flexibel gebruikt kan blijven worden, waarbij moet worden bezien welke bepalingen kunnen komen
te vervallen. Op deze manier hoeft er niet onnodig te worden teruggekeerd naar de situatie van
vóór de Twm waarbij gewerkt werd met noodverordeningen.
Aan de slag met herstel en transitie
Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij de aanpak van de effecten van de
coronamaatregelen. Veel gemeenten zijn momenteel aan de slag met het opstellen van beleid om
de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Daarbij geven data,
expertise, onderzoeken en voorbeelden bruikbare handvatten. De VNG heeft onlangs het NSOB
rapport gepresenteerd. Dat rapport en de onderliggende producten bieden colleges handvatten om
het gesprek te starten over herstel en transitie. De rapporten van commissie-Depla en van de
Taskforce Adank geven een inhoudelijke verdieping op de sociale respectievelijk economische
component. Het document ‘Krachtig groen herstel’ is het aanbod aan het nieuwe kabinet van de
decentrale overheden op de thema’s woningnood, klimaat en economie.
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Voor meer informatie:
- Lees meer over het NSOB-rapport en het document Afwegingen en
aandachtspunten voor herstelplannen
- Lees meer over het rapport Sociaal sterker uit de crisis
- Lees meer over de Taskforce economisch herstel
- Lees meer over Krachtig groen herstel van Nederland
- Volgende week volgt informatie over de gemeentelijke agenda herstel op deze
plaats: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/herstel-en-transitie-na-coronacrisis
Onderzoek meerkosten Jeugd en Wmo
In opdracht van het rijk en de VNG gaat Significant Public de komende maanden een specifiek
onderzoek uitvoeren naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo. Het onderzoek zal leiden tot een
rapportage met inhoudelijke onderbouwing waarin de (gesaldeerde) meerkosten voor de Wmo en
Jeugdwet voor heel 2021 in kaart zijn gebracht. In de komende weken zal Significant Public diverse
gemeenten benaderen met het verzoek medewerking te verlenen aan dit onderzoek, door
informatie te verstrekken over de door aanbieders bij gemeenten gedeclareerde en door
gemeenten gemaakte meer- en minderkosten vanwege corona.
Handreiking meerkosten en dagbesteding
De VNG heeft recent veel vragen van gemeenten en aanbieders ontvangen over de toepassing van
de meerkostenregeling voor 2021 voor dagbesteding. Deze vragen zijn het gevolg van de bepaling
een aanbieder de dagbestedingsgroepen moet verkleinen als direct gevolg van de maatregelen van
het RIVM, waaronder de 1,5 meter-maatregel. Naar aanleiding van deze vragen is er een nadere
uitwerking toegevoegd over kleinere groepsgrootte bij dagbesteding. Dit betreft geen uitbreiding of
versmalling. Significant neemt deze nadere duiding mee in het onderzoek naar meerkosten.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de VNG: https://vng.nl/artikelen/continuiteitfinanciering-meerkosten-en-compensatie-sociaal-domein
Coronabanen
De tijdelijke regeling extra toezicht en handhaving wordt verlengd tot 30 september a.s. Voor
verdere vragen hierover kunt u contact opnemen via: coronabanen@minjenv.nl.
De veelgestelde vragen hierover staan op https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-coronasociaal-domein#crisisbanen.
Verruiming evenementen
Volgens het openingsplan mogen vanaf 1 juli a.s. weer ongeplaceerde evenementen plaatsvinden.
Met een coronatoegangsbewijs mag daarbij 100% van de capaciteit gebruikt worden. Evenementen
met een eenmalige vergunning en meer dan 1.000 bezoekers óf evenementen die plaatsvinden op
een grote eventlocatie met doorlopende vergunning en meer dan 3.000 bezoekers, dienen zich aan
te melden bij Testen voor Toegang via www.testenvoortoegang.org/organisatoren.
Deze verruiming kan, voornamelijk in de weekenden, voor grote pieken zorgen in de testbehoefte.
Er wordt opgeroepen om zo dicht mogelijk bij huis te laten testen. Voor grote landelijke
evenementen is dat niet afdoende. Het capaciteitsmanagement heeft zicht op waar bezoekers van
evenementen zich laten testen en of daar voldoende testcapaciteit beschikbaar is. Mocht het nodig
zijn dan stelt de evenementencode Stichting Open Nederland in staat tijdig bij te sturen om het
aanbod beter op de vraag te laten aansluiten.
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Om gemeenten inzicht te geven in de aangemelde evenementen in de regio en de beschikbare
testcapaciteit, verstrekt de SON wekelijks een overzicht. In dit overzicht staat op dagniveau of er
een mogelijkheid bestaat dat de vraag naar testcapaciteit groter zal zijn dan het aanbod rondom
een specifiek evenement. Het overzicht wordt per mail verzonden. Heeft uw gemeente geen
algemeen mailadres dan kan het zijn dat u het overzicht niet ontvangt. Om op de maillijst te komen
kunt u contact opnemen met de SON via www.stichtingopennederland.nl.
Het kabinet heeft besloten dat er een garantieregeling komt voor geplande evenementen die
vanwege corona alsnog niet door kunnen gaan. Dat kan zijn omdat de testcapaciteit onvoldoende
is. Gemeenten hebben een rol in het verlenen van de vergunning. Afgesproken is dat daarbij geen
rekening hoeft te worden gehouden met de plaatselijke testcapaciteit. Anders zouden gemeenten
bij het verlenen van een vergunning aansprakelijk kunnen worden gesteld door organisatoren.
Terwijl ze geen invloed hebben op de opbouw van testcapaciteit.
Momenteel werken een aantal gemeenten en Veiligheidsregio’s, VNG, politie en GGD-GHOR aan
een actualisering van de integrale werkwijze Covid-19 voor evenementen. Naar verwachting komt
deze volgende week online https://vng.nl/artikelen/vergunningverlening-evenementen-tijdenscoronacrisis
Handreiking evenementen
Gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s willen, samen met organisatoren, werken aan veilige
en gezonde evenementen. Evenementen mogelijk maken is het uitgangspunt. Daarbij blijft het
reguliere evenementenproces het vertrekpunt. In dat proces zit sinds vorige zomer een extra stap:
de covid-19 toets. Met de handreiking willen gemeenten/VNG, politie, GGD-GHOR en
aantal VR’s een helpende hand bieden om samen die extra stap te kunnen nemen en daarmee
evenementen weer mogelijk te maken. Het ondersteunt de vergunningverlener om aanvragen in
tijden van covid-19 te kunnen behandelen en beoordelen. Het is een extra hulpmiddel binnen het
reguliere behandelproces van evenementen. De handreiking kunt u hier vinden:
https://vng.nl/artikelen/corona-effecten-sport-cultuur-en-evenementen
Vervolg landelijke dialoogtafels
In het voorjaar zijn online groepsgesprekken georganiseerd, onder de noemer Wat is jouw idee.
Aan deze zogenoemde dialoogtafels gingen overheid, bedrijven, wetenschap en inwoners met
elkaar in gesprek over ideeën voor herstel en vernieuwing voor na de coronacrisis. Een aantal
dialoogtafels werd voorgezeten door een burgemeester of wethouder. Het project gaat nu verder
met de resultaten van de 40 dialoogtafels om handvatten te bieden aan de deelnemende partijen bij
het opstellen en uitwerken van herstelplannen. De uitkomsten kunnen een inspiratiebron zijn voor
gemeentelijke herstelplannen en zijn te vinden op https://www.watisjouwidee.nl/uitkomstendialoogtafels/rode-draden-van-de-burgerdialogen/
Op 23 juni heeft de minister van BZK een actietafel georganiseerd met VNG en IPO. Daar spraken
Paul Depla (VNG-commissie sociale impact), Cathalijne Dortmans (gemeente Helmond), Boaz
Adank (Taskforce duurzaam herstel economie), Ellen Nauta (gemeente Hof van Twente), Anno
Woetse Hiemstra (gemeente Aa en Hunze), Robert Strijk (provincie Utrecht), minister Kajsa
Ollongren, Mark Roscam Abbing (DG Samenleving & Covid-19) en Carola van der Heijden
(deelnemer dialoog) over de inzichten uit deze gesprekken. Daarbij stelden zij elkaar de vraag: hoe
gaan we de komende jaren samenwerken en hoe blijven we gebruikmaken van elkaars expertise
en die van wetenschappers. En: hoe zetten we dialoog met de samenleving voort? Bijvoorbeeld op
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het gebied van het versterken van de kansengelijkheid tussen groepen mensen. Het rapport
‘Sociaal sterker de crisis uit’ en de inzichten van de VNG Taskforce economisch herstel
waren daarbij belangrijke inspiratiebronnen.
Burgemeester Depla pleitte voor ruimte om te experimenten in herstel en vernieuwing, zoals nu
bijvoorbeeld met de schuldenaanpak wordt gedaan. ‘Laten we ook het verband tussen groen
(duurzaamheid) en een gezonde leefstijl (preventie) naar aanleiding van de coronacrisis niet
onderschatten. Het is van belang om grote maatschappelijke vraagstukken ontkokerd aan te
pakken’.
Meer informatie over de dialoogtafels vindt u op https://vng.nl/artikelen/wat-is-jouw-idee-dialogenover-herstel-en-vernieuwing-na-corona
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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