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Onderwerp: voortgang crisismaatregelen tegen coronavirus (7)

Geachte raadsleden,
Met deze brief ontvangt u de zevende update over de voortgang van de crisismaatregelen tegen het
coronavirus. We zien de eerste versoepelingen van maatregelen plaatsvinden en de intensieve
voorbereidingen op een veilige en gezonde 'heropening' in bijvoorbeeld de sport en het onderwijs. Alle
organisaties in de stad die zich daarmee bezighouden, verdienen wederom complimenten voor hoe ze
daar mee omgaan. Een compliment mag er ook zijn voor de manier waarop Koningsdag dit jaar thuis
gevierd werd in onze stad. Maar we zijn er nog niet. We bevinden ons wellicht pas midden in de eerste
slag in een lange strijd tegen het coronavirus.
1. Geneeskundige zorg en handhaving noodverordening
Geneeskundige zorg
Zoals aangekondigd is per 26 april de militaire steun aan ziekenhuis Rijnstate gestopt. Het aantal
coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) in Arnhem is 61. Het aantal
geregistreerde overledenen in Arnhem is 23. Het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 in
Arnhem is nu 249. Bij het aantal besmettingen valt op dat het aantal positief gemelde vrouwen groter is
dan het aantal mannen. Dit is in heel Nederland zo. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat
meer vrouwen dan mannen worden getest omdat het aandeel vrouwen onder het ziekenhuis- en
zorgpersoneel groter is.
Verpleeg- en verzorgingshuizen
In 45 van de circa 120 verpleeg- en verzorgingshuizen in de Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden (VGGM) zijn één of meer coronabesmettingen vastgesteld. In de instellingen zijn 29
mensen overleden aan Covid-19 (26% van het totaal aantal overledenen in de regio). Dit zijn de mensen
die positief getest zijn. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio heeft een belronde
gedaan om te inventariseren hoe het in de instellingen gaat. Hierbij zien we dat het aantal mensen
waarvan vermoed wordt dat ze aan Covid-19 zijn overleden hoger ligt dan de geregistreerde 29. Een
eerste inschatting is dat dit waarschijnlijk tussen de 13 en 24 mensen extra is. Dit zijn mensen die niet
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getest (en dus niet gemeld) zijn maar waarbij wel een verdenking op Covid-19 was. Het testbeleid is nu
verruimd waardoor ook alle volgende bewoners met een verdenking kunnen worden getest.
Op dit moment geven de instellingen aan dat ze de zorg aankunnen en herkennen ze zich voor deze
regio niet in het beeld dat in de landelijke media wordt geschetst als het gaat om overlijdens binnen
verpleeg- en verzorgingshuizen.
Teststraat
Na de eerste volledige week in de teststraat voor zorgmedewerkers bij de Gelredome was 23% van de
440 uitgevoerde testen positief. In de tweede week is het aantal testen flink toegenomen. Omdat veel
testen nog in productie zijn kunnen we in deze duiding niet aangeven welk deel hiervan positief was.
Handhaving noodverordening
Vooraf waren er zorgen over in welke mate mensen voldoende bereid waren van Koningsdag een
Woningsdag te maken, maar achteraf kunnen we concluderen dat het over het algemeen prima verlopen
is. Het hele weekend zagen we wel een toename in de drukte in stadsparken en natuurgebieden.
Mensen hielden zich niet altijd aan de noodverordening. Er is gewaarschuwd en bekeurd.
De weerberichten voor de komende dagen nodigen minder uit voor een lange wandeling of fietstocht
of om te zonnebaden, dus waarschijnlijk zal de druk op deze gebieden wat afnemen. Dat is ook nodig,
want als het op plekken te druk is en mensen te weinig afstand houden, lopen we het risico dat er
nieuwe ziektepieken volgen en lockdowns verlengd worden.
De winkelgebieden worden drukker nu meer winkels hun deuren weer openen. De meeste winkels
hebben hun beleid goed aangepast op de geldende maatregelen, maar dit zorgt op drukke momenten
wel voor wachtrijen in de winkelstraten. Hoewel de anderhalve meterregel over het algemeen goed
wordt toegepast, blijft de drukte in winkelgebieden een aandachtspunt.
Nieuwe noodverordening afgekondigd
Vanaf woensdag 29 april gelden enkele versoepelde maatregelen. Op die dag is ook een aangepaste
noodverordening afgekondigd en gepubliceerd op https://www.vggm.nl. In deze noodverordening zijn de
aangepaste maatregelen verwerkt, die op 21 april werden aangekondigd. De noodverordening geeft iets
meer bewegingsvrijheid aan kinderen en jongeren. Ook mogen ouderen boven de 70 weer (beperkt)
bezoek ontvangen. De noodverordeningen van 3 en 6 april vervallen hiermee.
Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt:
zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met
enige regelmaat worden bezocht.
Evenementen
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het
huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020.
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2. Kinderen en onderwijs
Gedeeltelijke heropening onderwijs
Vanaf 11 mei gaan speciaal onderwijs, kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open.
Scholen in het primair onderwijs en buitenschoolse opvang gaan gedeeltelijk open. Naast deze
(gedeeltelijke) heropening zal in de periode vanaf 11 mei 2020 ook nog noodopvang beschikbaar zijn
voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en in kwetsbare situaties. De verwachting is dat de vraag
hiernaar zal afnemen, omdat de kinderen deels weer terecht kunnen in de heropende opvang en op het
onderwijs. Ook mogen zieke kinderen nog steeds niet naar school of de opvang, ook niet naar de
noodopvang.
De overgrote meerderheid van de scholen in het primair onderwijs kiest ervoor om de klas in twee
groepen te verdelen, waarvan de ene groep op maandag en donderdag naar school gaat en de andere
groep op dinsdag en vrijdag. De meeste scholen zijn op woensdag dicht. Bij de verdeling van de groepen
wordt rekening gehouden met kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken, zodat deze
kinderen naar school kunnen als de ouder of ouders werken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met
een goede aansluiting op de buitenschoolse opvang.
Van de scholen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij vanaf 2 juni weer (gedeeltelijk) open
gaan. De scholen bereiden zich op dit moment voor op deze heropening. Tot die tijd wordt onderwijs op
afstand gegeven en blijft ook hier noodopvang beschikbaar.
3. Sport, Economie en Evenementen
Sporten voor kinderen en jongeren
Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op 21 april aangekondigd dat kinderen en jongeren vanaf 29
april weer kunnen buitensporten, onder bepaalde voorwaarden. In aanvulling op de landelijke regels en
in lijn met de adviezen van NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten, zijn de acht playgrounds in
Arnhem open tijdens sport- en spelactiviteiten. Sportparken zijn alleen toegankelijk tijdens activiteiten
van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Een veld reserveren kan via
www.sportinarnhem.nl/corona. Hiervoor geldt dat ook binnensportverenigingen en andere aanbieders die
normaal geen gebruik maken van accommodaties van Sportbedrijf Arnhem een veld kunnen reserveren.
Kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging kunnen ook gebruikmaken van het
sportaanbod.
We zien dat sportverenigingen enthousiast aan de slag zijn gegaan en we zien dat ze op een creatieve
manier allerlei oplossingen vinden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren weer te laten sporten. Om
sportverenigingen de kans te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe spelregels, heeft Sportbedrijf
Arnhem hen op vrijdag 24 april 2020 een brief gestuurd, met daarin de voorlopige spelregels, zoals die
verwacht werden. Vanaf 28 april, na het aanwijzingsbesluit van de minister, hebben gemeente Arnhem
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en Sportbedrijf Arnhem gezamenlijk naar inwoners en sportaanbieders de nieuwe spelregels
gecommuniceerd. Sportaanbieders hebben brieven ontvangen van Sportbedrijf Arnhem en
www.sportinarnhem.nl/corona is bijgewerkt. Daarnaast kunnen inwoners veel vragen en antwoorden
vinden op www.sportinarnhem.nl/faq. Gemeente Arnhem verwijst daar ook naar, op social media en op
www.arnhem.nl/coronavirus. Op social media hebben we een infographic over de nieuwe spelregels
gedeeld en de vragen van inwoners, samen met Sportbedrijf Arnhem, beantwoord. De infographic volgt
ook in de Arnhemse Koerier op zaterdag 2 mei.
Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vult de financiële ondersteuning voor ondernemers
vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor
worden in Nederland tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen
Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
Covid-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook wordt het budget van de zogenoemde SEED Capital--regeling,
waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, verhoogd van 22 miljoen
naar 32 miljoen euro.
Overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
Op 7 april kondigde het kabinet aan 100 miljoen euro uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten
voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag
doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gaan
de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De
bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000,- en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven de
250.000,- euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.
De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de
Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig
hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond
toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben
genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten. Aanvragen kunnen plaatsvinden
via: https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/.
Evenementen
Enkele weken geleden hebben we organisatoren van evenementen de kans gegeven om een nieuwe
gewenste datum aan ons door te geven voor evenementen die vanwege de coronamaatregelen niet door
kunnen gaan. Dat hebben velen gedaan: een deel van die nieuwe data ligt echter in de periode tot 1
september en gaan dus helaas ook niet door.
Omdat we op dit moment onvoldoende perspectief kunnen bieden voor de evenementen na 1
september, hebben we besloten om de evenementenkalender voor 2020 niet opnieuw open te stellen.
Ook de verzoeken tot verplaatsing die vóór 3 april 2020 ingediend zijn, zullen niet worden bevestigd.
Natuurlijk staat het een ieder vrij om een aanvraag voor een evenement te doen als dat na 1 september
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plaats vindt. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn: de kans dat we in Nederland vanaf 1
september weer ongelimiteerd evenementen kunnen bezoeken lijkt klein.
4. Werk en inkomensondersteuning
Tozo
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is inmiddels officieel vastgesteld.
Bureau Zelfstandigen is gestart met maken van beschikkingen, vanaf vrijdag 1 mei ontvangen
ondernemers deze.
5. Zorg en ondersteuning
Scootmobiel lenen
In Arnhem hebben we verspreid over de stad locaties waar inwoners op vertoon van een pasje een
scootmobiel kunnen lenen. Echter deze 'poolpunten' zijn veelal ingericht op locaties van
verzorgingstehuizen en dus conform de RIVM richtlijnen gesloten. Momenteel zijn alleen de volgende
drie poolpunten nog geopend:
 Winkelcentrum Kronenburg, Kronenburgpassage 101.
 Medipoint WMO Showroom, Hazenkamp 24.
 Zorg en Welzijn Arnhem, Kramersgildeplein 1 (nabij winkelcentrum Presikhaaf).
We onderzoeken met Medipoint, leverancier van Wmo-hulpmiddelen voor inwoners van de gemeente
Arnhem, een alternatief voor de gesloten poolpunten voor wanneer de beperkende maatregelen
enigszins versoepeld worden. Voor overige vragen over hulpmiddelen kunt u contact opnemen met
Medipoint: wmo.arnhem@medipoint.nl.
6. Afval
Zoals bekend worden er tijdelijk grofvuilroutes gereden. Inwoners kunnen tot en met 1 juli 2020 drie keer
gratis grofvuil aan huis op laten halen. Hiervoor dienen inwoners een afspraak te maken via de
Inzamelwijzer van Suez. Inmiddels zijn al ruim 3.300 afspraken gemaakt. Ook het papier wordt weer
huis-aan-huis opgehaald dankzij de inzet van Suez. Zij verdienen een compliment voor hun flexibele
inzet.
De kringloopwinkels van 2Switch zijn op dinsdag 28 april ook weer open gegaan. De openingstijden zijn
van dinsdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 16:00 uur. Ook aanname van goederen is dan weer
mogelijk. Uiteraard wordt gewerkt volgens de RIVM-richtlijnen. Sinds 28 april is het ook weer mogelijk
om een afspraak te maken om herbruikbare goederen op te laten halen voor routes vanaf 6 mei.
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7. Overige
Verder is het goed om te melden dat het werk in de openbare ruimte in deze tijd ook gewoon doorloopt.
Sterker: we bekijken welke projecten we naar voren kunnen halen, omdat we onderhoud aan
bijvoorbeeld wegen en fietspaden nu met veel minder hinder kunnen uitvoeren. Dat is bovendien ook
goed voor continuïteit in de bouwsector.
Ten slotte
U leest in deze brief dat diverse sectoren weer heropenen, en dat wij hen daarin zo goed mogelijk
ondersteunen - maar dat er ook bij voortduring slecht nieuws is, bijvoorbeeld voor de
evenementensector. Het houdt onze continue aandacht. We bevinden ons zoals gezegd wellicht pas
midden in de eerste slag in een lange strijd tegen het coronavirus, die niet alleen een strijd is voor de
gezondheid, maar ook voor de economie en voor werkgelegenheid.
We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid zijn en blijven.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,
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