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Onderwerp: voortgang crisismaatregelen tegen coronavirus (4) 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Met deze brief ontvangt u de vierde update over de voortgang van de crisismaatregelen tegen het 

coronavirus. Wij beseffen dat de coronamaatregelen een flinke beperking betekenen voor het leven en 

het ondernemen van Arnhemmers en Arnhemse bedrijven, zeker nu de maatregelen langer aanhouden. 

Arnhem verdient een compliment voor het geduld dat men aan de dag legt. Tegelijk breekt een zeer 

spannende tijd aan voor de zorg met de toenemende druk op de intensive care en eerste hulp. Wij 

helpen hen door ons samen te committeren aan de adviezen en regels van het RIVM. Alleen dan krijgen 

we corona onder controle. 

 

1. Geneeskundige zorg en handhaving noodverordening  

 

Geneeskundige zorg 

De GGD Gelderland-Midden start met het testen van zorgmedewerkers op het coronavirus in een 

speciaal hiervoor ingerichte testfaciliteit in het Supportershome van Vitesse bij het Gelredome. Dit is om 

te zorgen dat mensen die werken in de zorg erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. 

Daarom is het belangrijk dat we hen kunnen testen. Voor hun eigen geruststelling, die van hun families 

en ter bescherming van de kwetsbare mensen met wie zij vaak werken. Voor deze 'teststraat' zijn wij 

onder meer dank verschuldigd aan de Supportersvereniging van Vitesse. Zorgmedewerkers werkzaam 

bij ambulancedienst, in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, 

jeugdzorg, verloskundige zorg, jeugdgezondheidszorg en GGZ komen in aanmerking voor een test, 

indien zij voldoen aan drie criteria: er is sprake (geweest) van patiëntcontact, de zorgmedewerker heeft 

minimaal 24 uur klachten en de inzet van de zorgmedewerker is essentieel voor de continuïteit van zorg. 

 

Vorige week heeft ziekenhuis Rijnstate een verzoek ter ondersteuning gedaan aan Defensie, net als 

eerder door ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is gedaan. Met ingang van dinsdag 7 april zijn vier militair 

verpleegkundigen te werk gesteld. Deze steun loopt tot en met zondag 26 april. 
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Handhaving noodverordening 

De Onderkade, als onderdeel van de Rijnkade, is alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Ook 

is de Steile Tuin in park Sonsbeek alleen nog toegankelijk via de twee in- en uitgangen aan de 

bovenzijde van het park. Deze maatregelen waren nodig omdat een kleine groep zich niet aan de regels 

en richtlijnen rond corona houdt. Hangjongeren kwamen samen in groepjes, met auto's of scooters en 

fietsen, en hielden zich niet aan de veilige afstand en veroorzaken overlast. Samenscholingen in 

personenauto's is sinds vrijdag eveneens verboden in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. 

 

In het afgelopen weekend is door onze gemeentelijke handhaving en politie nauw samengewerkt om de 

handhaving van de noodverordening ter hand te nemen. De meest in het oog springende actie is de 

situatie op de Rijnkade geweest waar een honderdtal jongeren in ongeveer vijftig auto's een 

samenkomst met elkaar hadden, die op grond van de noodverordening verboden is. Er is adequaat 

opgetreden om dit roekeloze gedrag direct te beëindigen. Door het aanhoudende mooie weer is continu 

alertheid gevraagd om de geldende richtlijnen goed te bewaken en waar nodig te handhaven.  

Naast politie en handhaving hebben we bewust vooraf georganiseerd dat er meer 'ogen en oren' in de 

stad actief zijn om inwoners en bedrijven aan te spreken op de geldende richtlijnen Mooi is dat jongeren- 

en straathoekwerkers (Pactum, AM Support, Presikhaaf University, Update en Rijnstad) en medewerkers 

van de Omgevingsdienst hier een actieve rol in vervullen. Zij gaan actief de wijken in om mensen te 

waarschuwen. Mochten mensen of instellingen zich niet aan de regels houden, dan wordt contact met 

handhaving of politie gelegd om ook daadwerkelijk actief te handhaven. Deze lijn gaan we de komende 

weken voortzetten en het is goed om te zien dat al deze organisaties buiten de vaste kaders meedenken 

om de maatschappelijke impact van hun werk zo groot mogelijk te maken. We proberen verder via 

actieve communicatie naleving te bevorderen, maar helder is dat we de komende weken daadkrachtig 

handhaven, gelet op het doel waarvoor we vanuit de noodverordening actief zijn. 

 

2. Kinderen, onderwijs en doelgroepenvervoer 

 

Noodopvang 

We hebben u eerder bericht dat om de uitbreiding van noodopvang te kunnen bolwerken, een invalpool 

werd ingericht. Inmiddels is in samenwerking met besturen in het primair onderwijs en Stichting PAS de 

Invalpool PAS gestart. Stichting PAS coördineert deze pool. Scholen die omhoog zitten in capaciteit 

noodopvang (door ziekte of toenemende vraag) hier om versterking vragen. De invallers van deze pool 

worden geworven bij organisaties met raakvlakken onderwijs (Rozet, Rijnstad, Sportbedrijf), waar de 

gemeente subsidie aan verstrekt. Vaak ligt het werk van deze professioneels (deels) stil en is dit een 

alternatieve inzet. De inzet voor de invalpool gebeurt om niet. Verder is de Pabo een 

samenwerkingspartner van de Invalpool. 

 

Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen ook noodopvang aanbieden op school; de 

werkwijze is vergelijkbaar met die van het basisonderwijs. De leerlingen van het voortgezet (speciaal) 

onderwijs maken tot nu toe weinig tot geen gebruik van de noodopvang op scholen. 
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Kinderen met onderwijsondersteuning of huiswerkbegeleiding 

Vanwege het sluiten van de scholen zijn er nu kinderen thuis die normaal gesproken veel gebruikmaken 

van onderwijsondersteuning of huiswerkbegeleiding, bijvoorbeeld via school, omdat de ondersteuning 

thuis niet voldoende is. Online lesgeven is voor hen nu niet altijd een uitkomst. Dat daardoor verdere 

achterstanden kunnen ontstaan, lijkt in sommige gevallen onvermijdelijk. Samen met de scholen en 

stichting PAS wordt daarom nagedacht over de wijze waarop achterstanden kunnen worden ingelopen. 

De inzet van de scholen was tot nu toe vooral gericht op het organiseren van thuisonderwijs en op het 

organiseren van de noodopvang, maar nu ontstaan initiatieven als 'maatjesprojecten' waarbij leerlingen 

door een maatje worden geholpen bij het volgen van thuisonderwijs. 

 

Leerlingen in beeld 

Scholen geven aan dat leerlingen in beeld zijn. Als leerlingen niet deelnemen aan het thuisonderwijs, 

wordt contact opgenomen met de ouders. Daar waar geen contact is wordt het sociaal wijkteam of het 

Regionaal Bureau Leerplicht ingezet. De werkwijze is, in samenspraak met partners, opgesteld door de 

gemeente; de uitvoering ligt bij de scholen en het sociaal wijkteam. Het Samenwerkingsverband 

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs heeft een coördinerende rol voor het voortgezet onderwijs; veel 

leerlingen volgen onderwijs buiten hun eigen gemeente. 

 

Onderwijs aan leerlingen die net in Nederland wonen 

Voor leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK) van het voortgezet onderwijs wordt onderwijs 

op afstand aangeboden. Er zijn negen klassen, die verschillen in didactisch niveau. Voor iedere klas is er 

een onderwijsprogramma opgesteld en een plan hoe het welbevinden van de leerlingen wordt gevolgd. 

Daarbinnen wordt maatwerk geleverd. Leerlingen die op dit moment ISK-onderwijs volgen komen van 

het AZC, wonen in een pleeggezin, wonen op een woongroep of wonen met hun familie in een huis in de 

regio Arnhem. Met alle leerlingen is er contact en er is veel geïnvesteerd om de leerlingen aan het werk 

te krijgen. Op individueel niveau wordt gekeken of het nodig is om aanvullende maatregelen, zoals 

noodopvang, te treffen. 

 

Er is hard gewerkt om ook voor de kinderen in de basisschoolleeftijd in het AZC het onderwijs doorgang 

te geven. Zij krijgen in groepjes van maximaal vijf met de bijbehorende afstand gewoon les op locatie, 

van hun vaste basisschoolleerkracht. Op advies van het AZC wordt niet met digitale devices gewerkt, 

onder meer vanwege de onbekendheid met de apparatuur en een gebrek aan begeleiding en de juiste 

taalmogelijkheden. Verder worden inspanningen gepleegd om goed in beeld  te krijgen of er aanvullende 

voorzieningen moeten worden getroffen voor alleenstaande minderjarigen. 

 

Laptops 

Deze week worden er 430 laptops geleverd aan Stichting Leergeld. Deze laptops zijn gezamenlijk 

aangeschaft door Stichting Leergeld, gemeente Arnhem en de Dullertsstichting. De laptops worden via 

Stichting Leergeld aan scholen verstrekt. Ook worden allerlei privédonaties van laptops gedaan. 

Scholen verspreiden de laptops vervolgens over de leerlingen uit gezinnen die moeten rondkomen van 
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een minimuminkomen die zelf geen of te weinig laptops bezitten om goed thuisonderwijs te kunnen 

volgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle Arnhemse jongeren goed thuisonderwijs kunnen 

volgen en de leer- en ontwikkelachterstanden zo beperkt mogelijk blijven. Ook het 

Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs heeft 50 laptops aangeschaft om eventuele 

gaten te kunnen dichten.  

 

Doelgroepenvervoer 

De inzet van Avan vindt op dit moment met name plaats in het leerlingen- en Jeugdwetvervoer om 

kinderen naar de noodopvang op school, het dagverblijf of de jeugdzorginstelling te brengen. Ook in het 

vervoer zijn maatregelen genomen om er voor te zorgen dat het risico op besmetting beperkt blijft. Dat 

betekent dat ouders wordt gevraagd de kinderen als dit mogelijk is zoveel mogelijk zelf te brengen naar 

de noodopvang. Mocht er toch vervoer noodzakelijk zijn, dan worden alle kinderen solo vervoerd en 

wordt er gebruik gemaakt van taxibusjes om de afstand van 1,5 meter zoveel mogelijk te waarborgen. 

Naast dat er daardoor minder voertuigen beschikbaar zijn, zien we ook dat het aantal beschikbare 

chauffeurs beperkt is. Avan doet er alles aan om zoveel mogelijk inwoners die het vervoer niet anders 

kunnen regelen te blijven vervoeren, maar loopt daarbij mogelijk op tegen de grenzen van het aantal 

beschikbare busjes en het aantal beschikbare chauffeurs. 

 

3. Ondernemers, (culturele) instellingen, evenementen, werkgelegenheid en sport 

 

Inzet ondernemersfonds 

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in nauw overleg met de gemeente Arnhem een 

tijdelijk Noodfonds opgericht. Het doel van het noodfonds is het ondersteunen van projecten en 

initiatieven die de economische schade door het coronavirus voor Arnhemse ondernemers beperken. 

Het is een krachtig signaal dat de samenwerkende ondernemersnetwerken in de stad, en de gemeente, 

gezamenlijk en in saamhorigheid de crisis te lijf te gaan. 

 

Het tijdelijk Noodfonds is zoals gezegd bedoeld voor projecten en initiatieven die de economische 

schade van het virus beperken en voor projecten en initiatieven die ervoor zorgen dat ondernemers (een 

deel van) hun omzet ondanks de crisis kunnen blijven genereren. Het Noodfonds is niet bedoeld om 

weggevallen omzet of inkomen te compenseren. Het fonds is ook niet bedoeld voor een individuele 

ondernemer, maar juist voor een project van een collectief van ondernemers, een beroepsgroep (zoals 

de horeca) of een project om een keten te herstellen - denk aan een bezorgservice voor producten van 

winkels in de binnenstad. Hiermee wijkt SOFA tijdelijk af van de gestelde kaders voor het fonds. Het 

Ondernemersfonds stelt in eerste instantie een bedrag van € 300.000,- beschikbaar voor de komende 

periode tot 1 juli 2020. Er is een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en 

verplichtingen. Het bestuur kan besluiten om het bedrag te verhogen of de looptijd te verlengen indien 

daar aanleiding voor bestaat. 
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Actieprogramma met de provincie en de regio 

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft richting de Gelderse gemeenten uitgesproken dat het zich in 

wil zetten voor het ondersteunen van inwoners, ondernemers en gemeenten in deze crisistijd. Er is 

vanuit Arnhem intensief contact met de provincie. In regionaal verband is met Nijmegen en de provincie 

het initiatief genomen om een 'Gezamenlijk actieplan economie' op te zetten. Uit het eerste verkennende 

gesprek tussen gemeente Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland concluderen we dat de 

provincie: 

1. Bereid is om op korte termijn op verzoek van onder andere gemeenten acute steun te bieden 

waar nodig. 

2. Voor de middellange termijn voor verschillende sectoren en doelgroepen een regionaal plan van 

aanpak wil maken met maatregelen die bijdragen aan economisch herstel en behoud van 

werkgelegenheid. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan robuuste investeringen of het 

naar voren halen van investeringsimpulsen. 

3. Werkt aan een breed pakket met bedrijfseconomische ondersteuning voor bedrijven. Dit wordt 

opgepakt door de provincie(s) met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken. 

 

Het actieplan wordt momenteel uitgewerkt met maatregelen die op de korte en op de middellange termijn 

noodzakelijk tot zeer wenselijk worden geacht. Het financieren van de maatregelen kan deels 

geschieden vanuit de € 5.000.000,- die de provincie vrij heeft gemaakt voor het bestrijden van de 

gevolgen van de coronacrisis. 

 

Evenementen en festivals  

De evenementen- en festivalsector is zwaar getroffen door de corona-crisis. Tot 1 juni zijn evenementen 

verboden. Vanuit de gemeente zijn we in nauw overleg met al die partijen die normaliter van Arnhem een 

bruisende stad maken. We helpen hen door coulant om te gaan met subsidies, maar ook door samen 

met hen te kijken naar andere momenten in het jaar waarop de evenementen misschien wel door 

kunnen gaan.  

 

Tot afgelopen vrijdag konden organisatoren aangeven of ze liever later in het jaar iets wilden 

organiseren. Daar is gretig gebruik van gemaakt: zeker 25 festivals en evenementen zoeken een plek op 

de kalender in de tweede helft van het jaar. Of dat verplaatsen mogelijk is hangt allereerst af hoe het ons 

als samenleving lukt om het virus te bestrijden en een halt toe te roepen. We volgen de situatie en de 

richtlijnen van het RIVM op de voet om te kijken wat er wanneer mogelijk is. Daarnaast zullen we in 

overleg met onder andere onze hulpdiensten moeten kijken of er, in onze toch al goed gevulde 

evenementenagenda, nog plek te vinden is voor deze evenementen. Om het werkveld goed te 

informeren is er een cultuur- en evenementennieuwsbrief: 

https://nieuwsbrief.createsend.com/h/r/3E02C56A2B6FBD262540EF23F30FEDED.  

 

https://nieuwsbrief.createsend.com/h/r/3E02C56A2B6FBD262540EF23F30FEDED
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Sporten en bewegen 

Het sportbedrijf zet zich ook in deze periode waarin sportaccommodaties gesloten zijn, in om 

Arnhemmers te stimuleren om te bewegen en gezond te leven. Dat doet zij door Arnhemmers op een 

andere manier toch zoveel mogelijk direct te faciliteren op het gebied van sport en bewegen, 

bijvoorbeeld met corona-proof beweegprogramma's voor basisschoolkinderen, in samenwerking met 

onder andere vakleerkrachten en Rijnstad. Dat resulteerde al in een 'touwtje-spring-challenge' voor 

basisschoolkinderen. Ook zijn er beweegprogramma's bij seniorenflats. Er is een website met 

beweegtips: https://www.sportinarnhem.nl/sport-bewegen/beweegtips-in-corona-tijd/.  

 

4. Werk en inkomensondersteuning 

 

Ondersteuning zelfstandig ondernemers  

Het aantal Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) aanvragen staat inmiddels 

op ruim 2700. Daarnaast zijn de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 

en de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 belangrijke landelijke 

noodmaatregelen. In Arnhem zullen wij in elk geval aanvullend op de inzet die wij al plegen de 

zelfstandig ondernemers die gebruik maken van een krediet, voor het eerste kwartaal van dit jaar geen 

rente in rekening brengen. We willen bij deze kwetsbare groep grotere problemen voorkomen. Wij krijgen 

overigens signalen dat niet alle noodmaatregelen vanuit het Rijk maximaal afdekkend zijn. Voorbeelden 

daarvan zien we ook terug bij de verzoeken om reguliere bijstand. De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland heeft een website waar gevallen die buiten de boot vallen, en dan vooral op basis van een 

niet passende SBI-code ('Standaard Bedrijfsindeling', dit is een indeling van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek), gemeld kunnen worden en onder de aandacht gebracht worden van het ministerie. Wij hopen 

- naast al deze inzet - met de inspanning van de provincie tot een aanvullend pakket van maatregelen te 

kunnen komen, mogelijk ook gericht op de wat langere termijn. 

 

Aanvragen bijstandsuitkering 

In de afgelopen week zagen we een verdrievoudiging van het aantal gesprekken met jongeren onder de 

27 en een verdubbeling van het aantal gesprekken met volwassenen. De feitelijke instroom in de bijstand 

kunnen we nu nog niet noemen omdat de toekenning later volgt. De aanvragen zijn corona-gerelateerd 

en de redenen variëren. We zien aanvragen van fysiotherapeuten met nul-urencontracten, van zzp'ers 

met een gelijk thuis- en werkadres (waardoor geen beroep gedaan kan worden op Tozo) en aanvragen 

uit de horeca- en evenementenbranche. We krijgen aanvragen van jongeren die aan het eind van hun 

studie zijn maar nu niet in staat zijn aan het werk te gaan of nu niet meer zelf in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien. We zien ook aanvragen van mensen die hun werk verloren in proeftijd of die hun baan 

of sollicitatieprocedures voortijdig beëindigd zagen. En aanvragen van inwoners die tot de risicogroepen 

voor corona behoren en daardoor niet meer kunnen werken of minder contracturen maken. Sinds 

afgelopen maandag bestaat de mogelijkheid om bij het UWV aanvragen voor de NOW in te dienen. We 

hopen dat dit in een aantal gevallen helpt om medewerkers langer in dienst te houden.  

https://www.sportinarnhem.nl/sport-bewegen/beweegtips-in-corona-tijd/
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De Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de verplichte zoektijd voor jongeren 

laten vallen waardoor ze direct in aanmerking komen voor een uitkering. We attenderen jongeren en 

studenten ook op alle landelijke mogelijkheden die er voor hen zijn en we werken intensief samen met 

Opr€cht om ook ondersteuning te kunnen bieden bij financiële vraagstukken. En we blijven kijken naar 

mogelijkheden om hen wel werk te kunnen bieden ook in deze tijd (in de landbouw). Wij zetten er actief 

op in om juist ook voor deze groep in komende tijd de ondersteuning zoveel mogelijk op elkaar af te 

stemmen en te bepalen wat extra nodig is. 

 

Schulddienstverlening 

 We zien dat veel mensen financieel geraakt worden. We hebben onze Vroeg Erop Af partners benaderd 

met de vraag of zij ook juist in deze periode inwoners met betalingsachterstanden willen attenderen op 

de mogelijkheid voor hulp. Zodra inwoners zich melden bij ikwilhulp@rijnstad.nl kunnen de medewerkers 

van Vroeg Erop Af ook in deze periode - op afstand - aan de slag. Wij zijn blij dat aan onze oproep door 

partners gehoor is gegeven en dat er ook door diverse partijen coulance wordt betracht. Ook de 

dienstverlening op het gebied van schulden en budgetondersteuning loopt nu gewoon door. 

 

5. Zorg en ondersteuning 

 

Regionale regeling voor continuering van financiering zorgaanbieders gereed 

Vrijdag 3 april gaven de portefeuillehouders van de 11 regiogemeenten hun akkoord voor een regionale 

regeling voor de continuering van de financiering van zorgaanbieders en nog dezelfde dag zijn alle 

gecontracteerde zorgaanbieders hierover geïnformeerd. Regio Centraal Gelderland volgt hierbij de 

uitgangspunten van het Rijk en de VNG. De regionale regeling ziet er als volgt uit: 

 regulier geleverde zorg, alternatieve inzet van zorg en extra benodigde zorg (op basis van een 

toewijzing door de wijkcoach) kan op de gebruikelijke manier gedeclareerd worden door 

zorgaanbieders; 

 zorgaanbieders hebben recht op maandelijkse financiering van hun normale omzet (bepaald op 

basis van een historisch gemiddelde), ook als deze zorg niet volledig verleend is. Het verschil 

tussen hun normale omzet en gedeclareerde zorg, krijgt de aanbieder vergoed. 

Deze werkwijze is administratief licht voor de aanbieders en zorgt ervoor dat de accountantscontrole 

achteraf zo min mogelijk extra lasten opleveren.  Achteraf zal een afrekening plaatsvinden conform de 

landelijke handreiking. Regio Centraal Gelderland gaat ervan uit dat aanbieders te goeder trouw zijn. 

Indien daar misbruik van gemaakt wordt, zullen wel maatregelen genomen worden. 

 

Financiering alternatieve vormen van dagbesteding 

Aanvullend op de regionale regeling voor compensatie van zorgaanbieders zijn er voor aanbieders van 

dagbesteding in de gemeente Arnhem afspraken gemaakt. Voor dagbesteding was een vertaling nodig 

omdat aanbieders normaal gesproken dagdelen ondersteuning leveren aan een groep op een locatie. Dit 

kan niet meer. Daarnaast zijn de inwoners die deelnemen aan de dagbesteding vaak ouder en/of relatief 

kwetsbaarder. Om deze twee redenen is aan aanbieders gevraagd om de dagbesteding op een 

mailto:ikwilhulp@rijnstad.nl
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creatieve manier vorm te geven. De afspraak is dat de indicatie van een dagdeel dagbesteding gelijk 

staat aan 1 uur individuele (alternatieve) professionele ondersteuning.  

 

Aanbieders krijgen daarmee de ruimte om bijvoorbeeld door telefonisch contact of thuisopdrachten de 

dagbesteding vorm te geven. Wij hebben aanbieders opgeroepen om waar mogelijk gebruik te maken 

van vrijwilligers (via Voor Elkaar in Arnhem). Daarnaast is de oproep gedaan dat aanbieders onderling 

kennis delen over alternatieve vormen van dagbesteding en aandacht besteden aan de mantelzorger.  

 

Uitstel Inwonerservaringsonderzoek Wmo & Jeugdwet over 2019 

Het college besluit met maatwerk wat er op het gebied van burgerparticipatie wel en niet kan doorgaan 

op dit moment. Het inwonerservaringsonderzoek voor de Wmo & Jeugdwet over 2019 valt hier ook 

onder. Het onderzoek bestaat dit jaar uit een kwantitatief (enquête) en kwalitatief (interviews) gedeelte. 

De planning was om het kwantitatieve gedeelte voor de zomer af te ronden. De kans bestaat echter dat 

het onderzoek een vertekend beeld laat zien in verband met de coronacrisis. De portefeuillehouders 

hebben daarom besloten om het onderzoek uit te stellen. Het Rijk heeft hiertoe ook ruimte geboden door 

de deadline voor het aanleveren van de resultaten bij VWS te laten vervallen. 

 

Aanbesteding zorg 

Per 1 juli aanstaande gaan de nieuwe zorgcontracten in met aanbieders voor de jeugdzorg en de Wmo. 

Op dit moment worden de zogenaamde verificatiegesprekken gevoerd met aanbieders die zich hebben 

ingeschreven voor deze aanbesteding. Door de Coronacrisis worden deze gesprekken niet meer fysiek, 

maar via MSTeams gevoerd. Aanbieders, de regionale inkooporganisatie (Inkoop-SDCG) en 

ambtenaren vanuit gemeenten (waaronder Arnhem) nemen deel aan deze gesprekken. Op deze wijze 

kan de aanbesteding toch op tijd worden afgerond. 

 

Kwetsbare kinderen en gezinnen  

Het is belangrijk dat kwetsbare gezinnen en kinderen de juiste hulp ontvangen, ook in tijden van corona. 

In eerdere brieven hebben we uiteengezet welke maatregelen we daarvoor treffen. We houden 

voortdurend de vinger aan de pols. Enkele updates: 

 De verwachting is dat de problematiek rond huiselijk geweld toeneemt. Hoe langer gezinnen 

thuis blijven, hoe groter de kans is op escalatie. Bij Veilig Thuis, het meld- en adviespunt 

huiselijk geweld en kindermishandeling, is de toename van huiselijk geweld deels te zien. Meer 

professionals vragen advies bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Wel 

daalt het aantal meldingen vanuit politie, overige professionals en inwoners. Het college is 

daarom in nauw contact met politie, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg 

en de sociale wijkteams en heeft partijen gevraagd extra scherp te zijn op signalen en bij zorgen 

altijd contact te zoeken met Veilig Thuis en/of het sociale wijkteam. 

 Jeugdzorgaanbieders zetten hulpverlening zo veel mogelijk telefonisch of via beeldbellen voort. 

Dit geldt ook voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Het beeld bij het college en de sociale 

wijkteams is dat de hulpverlening van jongeren met psychische problematiek dan ook op deze 

manier doorgang vindt. Als het voor de veiligheid van de jongere nodig is, wordt op basis van het 
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contact via telefoon of beeldbellen, een huisbezoek verricht door de hulpverlener om de situatie 

ter plekke in te schatten. Vervolgens schakelt de hulpverlener met Veilig Thuis en het wijkteam 

om aanvullende hulp in te zetten indien nodig. 

 Verder is er extra aandacht voor kwetsbare gezinnen met coronaklachten. Het kan zijn dat 

ouders door coronaklachten niet meer voor de kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld omdat zij 

opgenomen worden in het ziekenhuis. Als er in deze gevallen geen sprake is van een netwerk 

waar het kind kan worden opgevangen, is opvang op locatie of begeleiding bij de kinderen thuis 

nodig. Het uitgangspunt is dat kinderen met coronaklachten zo veel mogelijk thuis in hun 

vertrouwde omgeving in quarantaine verblijven. Daarom heeft het college aanbieders gevraagd 

de mogelijkheid te onderzoeken of zij ambulante begeleiders binnen een gezin kunnen plaatsen 

zodat kinderen thuis in quarantaine kunnen blijven. Als kinderen niet thuis kunnen blijven, zijn er 

opvangplekken bij jeugdzorgaanbieders beschikbaar voor kinderen met (vermoedelijke) 

besmetting met het coronavirus. Deze kinderen verblijven op een aparte afdeling, zodat andere 

kinderen op locatie niet besmet worden. Het contact voor opvang of begeleiding voor kinderen 

met coronaklachten loopt via het sociale wijkteam. 

 

Daklozenopvang 

Het schip dat extra opvang van 40 daklozen mogelijk maakt, is sinds woensdagochtend in gebruik 

genomen.  

 

6. Dienstverlening 

 

Inzameling papier en grofvuil 

In verband met de coronamaatregelen kunnen we oud papier en karton op dit moment niet ophalen met 

hulp van vrijwilligers van verenigingen. Er komt vanaf dinsdag 14 april tijdelijk een aangepaste route voor 

oud papier en karton. De route voor de komende weken is vinden op www.arnhem.nl/afval.  

 

Omdat de meeste mensen nu noodgedwongen meer tijd thuis doorbrengen, ruimen veel Arnhemmers 

hun huis of schuurtje op en dit zorg voor meer grofvuil. Dit afval is groot en zwaar en past niet in de 

ondergrondse container en dit mag er ook niet naast gezet worden. De gemeente gaat als extra service 

daarom tijdelijk (gratis) grofvuil ophalen. 

 

Ten slotte 

U leest in deze brief dat de maatregelen in het kader van corona en de activiteiten om deze in goede 

banen te leiden, veel omvatten en veel beleidsterreinen raken. Het college heeft in dat licht oog voor al 

dat kwetsbaar is, of het nou om inwoners, bedrijven of processen gaat. Zaken van spoed en noodzaak 

zijn voortvarend opgepakt, maar de komende weken zijn vooral de acute zorg voor coronapatiënten en 

het verder beheersen van de besmetting van levensgroot belang. Daarvoor is naast zorg goede 

handhaving, maar ook plichtsbesef en verantwoordelijkheidszin bij de Arnhemmers, cruciaal. De 

opstelling van het overgrote deel van onze stad geeft ons goede moed en het vertrouwen dat we met zijn 

allen volhouden. 

http://www.arnhem.nl/afval
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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, 

 

 

 

 


