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Onderwerp: voortgang crisismaatregelen tegen coronavirus (9) 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

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

coronavirus.  

 

De oproep ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ is inmiddels vervangen door ‘vermijd drukte’. Dit sluit aan bij de 

versoepeling die is ingezet, maar legt een grote druk op ieders eigen verantwoordelijkheid. De overheid 

kan het niet alleen, we moeten dit samen doen. Voor ons allen blijft gelden: houd 1,5 meter afstand. Het 

virus is aanwezig en er is nog geen vaccin. Dus de enige manier om de situatie beheersbaar te houden 

is door ervoor te blijven zorgen dat we elkaar niet besmetten. 

 

1. Geneeskundige zorg en handhaving noodverordening  

 

Geneeskundige zorg 

Het aantal geregistreerde overledenen in Arnhem is 25. Het aantal geregistreerde besmettingen met 

Covid-19 in Arnhem is nu 274. In Arnhem zijn tot nu toe nog steeds 64 personen opgenomen (geweest) 

in het ziekenhuis.  

 

Arbeidsmigranten uit Velp 

De arbeidsmigranten die werden geïsoleerd op een schip in Arnhem, zijn inmiddels hersteld en 

teruggekeerd naar hun woningen in Velp. Als zij geen klachten meer hebben, mogen zij direct de 

volgende dag weer aan het werk. De medebewoners die thuis in quarantaine verbleven, blijven de 

resterende tijd van hun quarantaine thuis. Zij zijn immers in contact geweest met besmette personen en 

dienen de volledige periode van 14 dagen in quarantaine te blijven. 

 

Nieuwe noodverordening 

Maandag 11 mei is de nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd. Deze noodverordening is 

gebaseerd op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die 

voortvloeit uit het aangepaste maatregelenpakket die de rijksoverheid op 6 mei aangekondigd heeft. In 
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de noodverordening is onder meer geregeld dat de uitoefening van contactberoepen, zoals kappers, 

pedicure en schoonheidsspecialisten weer is toegestaan. Ook bezoek aan bibliotheken, dierenparken, 

natuur- en pretparken en zwembaden is per 11 mei weer toegestaan, mits maatregelen getroffen zijn die 

de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen garanderen. Eet- en drinkgelegenheden in deze gebouwen 

blijven dicht. In de noodverordening van 29 april was al geregeld dat kinderen weer naar de basisschool 

en kinderopvang mogen per 11 mei.  

Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen mogen weer buitenactiviteiten organiseren, voor 

kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder 

is toegestaan met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Er mogen geen wedstrijden georganiseerd 

worden en ook gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven voor deze groepen dicht. Dit 

geldt ook voor de binnen- en buitenzwembaden: deze mogen open als de beheerder maatregelen 

getroffen heeft om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. 

 

Wat verandert niet? 

Het is nog steeds verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te 

houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden 

van ten minste 1,5 meter. Uitzondering hierop zijn gezinnen en kinderen onder de 12 jaar. 

Ook blijven de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten, zowel op of bij 

recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, 

natuurgebieden, jachthavens en stranden. Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden 

in de publieke ruimte volledig afsluiten, als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, 

moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren. 

 

2. Kinderen, onderwijs en doelgroepenvervoer 

 

Onderwijs 

Na de meivakantie was dan het zover: de kinderopvang en gastouderopvang gingen weer helemaal 

open, de scholen voor primair onderwijs halve dagen, en het speciaal onderwijs hele dagen. Ook de 

buitenschoolse opvang ging weer open. 

 

Op alle scholen en kinderopvanglocaties was deze start goed voorbereid. Van een feestelijke herstart 

van de school tot looproutes voor ouder en kind. Er zijn videoboodschappen verstuurd naar ouders en 

kinderen met een welkom van de medewerkers, kinderen die via een glijbaan de locatie in mogen 

glijden, en locaties zijn versierd. Verder zijn ouders door de kinderopvang van te voren gebeld voor een 

terugkom gesprek.  

 

De start is goed gegaan en het was een bijzondere en ook wel emotionele dag voor kinderen, 

medewerkers en leerkrachten. De meeste kinderen waren blij dat ze na 8 weken weer naar de opvang 

of naar school konden. Medewerkers en leerkrachten zijn ook blij. 

 



 

 

 

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53  •  Postbus 9029  •  6800 EL  Arnhem 
Telefoon 0800-1809  •  Fax 026-3774830  •  www.arnhem.nl 

 
 

 

Datum :  15 mei 2020 
Zaaknummer :  
Pagina :  3 

Niet alle kinderen zijn gekomen, met, maar ook zonder afmelding. Deze ouders worden allemaal 

gebeld. Als reden geven ouders aan dat er dichtbij hen iemand in een risicogroep zit, maar ook dat 

ouders het bijvoorbeeld nog niet veilig vinden hun kind naar school of de opvang te brengen.  

 

De buitenschoolse opvangorganisaties hebben een groot logistiek vraagstuk op moeten lossen, doordat 

scholen naast hele dagen ook halve dagen open zijn. Er gaat veel tijd en energie zitten in het maken 

van een aansluiting tussen de verschillende openingstijden die scholen hanteren, de wensen van 

ouders, noodopvang en wens voor extra dagen opvang. 

 

De heropening van het voortgezet onderwijs kan na 1 juni plaatsvinden, als het virus in de tussentijd 

niet oplaait. Op 20 mei wordt hierover door het kabinet een definitief besluit genomen. Scholen zijn al 

druk bezig om zich hier op voor te bereiden. De inzet is vooral gericht op sociale aspecten: 

ontmoetingen met klasgenoten en de mentoren en toetsing die doorgang moet vinden. Lessen zullen 

waarschijnlijk digitaal blijven plaatsvinden. 

 

Op 15 juni kan het mbo weer praktijkexamens afnemen en praktijkonderwijs gaan geven. Ondertussen 

wordt ook gewerkt aan een plan om 'te zijner tijd' het hele mbo en hoger onderwijs te openen. 

 

Doelgroepenvervoer 

Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer is een richtlijn vastgesteld. Het belangrijkste dat daarin is 

opgenomen, is dat ouders, begeleiders en leerkrachten 1,5 meter afstand moeten houden van de 

chauffeur én van het voertuig. Zoals bekend hoeven kinderen onderling geen 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden en kan niet al het contact tussen leerlingen en chauffeur voorkomen worden. In de 

richtlijn staat dat de chauffeur, indien nodig, zal helpen bij het vastmaken van de gordel en natuurlijk zal 

hij ook de rolstoelen vastzetten in de bus.  

Omdat er 1,5 meter afstand moet zijn tussen ouders/begeleiders en de chauffeur is het niet mogelijk om 

kinderen hand op hand over te geven of over te dragen. Dit maakt dat de kinderen waarvoor dat 

noodzakelijk is dan ook nog niet vervoerd kunnen worden. Hierbij gaat het om de doelgroep 0 tot 4 jaar 

en in een aantal casussen ook om oudere kinderen. Ouders, scholen en jeugdwetinstellingen zijn 

hiervan op de hoogte gebracht. 

Voor wat betreft de start van het voortgezet onderwijs en de, na verwachting, toenemende vraag voor 

dagbestedingsvervoer en vraagafhankelijk vervoer zal opnieuw door de Vervoersorganisatie bekeken 

worden welke richtlijnen er voor de uitvoering van het vervoer aan deze doelgroepen worden of zijn 

opgesteld en hoe daar vorm aan gegeven kan worden in Avan. Op dit moment geldt namelijk ook in dit 

vervoer de afstand van 1,5 meter en dat maakt ondersteuning van inwoners door chauffeurs niet 

mogelijk en worden de ritten op basis van solovervoer uitgevoerd. Wat betekent dat er niet voldoende 

voertuigen en chauffeurs beschikbaar zijn om al het vervoer uit te voeren als een deel van de 

pashouders en inwoners met een toewijzing weer gebruik gaat maken van het vervoer. 
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3. Sport 

 

Georganiseerd buiten sporten in groepsverband was sinds 29 april alweer mogelijk voor kinderen tot en 

met 12 en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (met 1,5 meter afstand). Sinds maandag 11 mei is het ook 

voor inwoners boven de 18 weer toegestaan buiten te sporten in groepsverband. Uiteraard met 

inachtneming van de 1,5 meter afstand en de protocollen die voor de verschillende sporten zijn 

opgesteld.  

Sportaanbieders hebben hierover vrijdag 8 mei bericht ontvangen van het Sportbedrijf Arnhem. 

Vooralsnog hanteren we tot 1 september (zo lang binnensporten niet mag) een werkwijze waarbij alle 

sportaanbieders een reservering moeten doen bij Sportbedrijf Arnhem als zij gebruik willen maken van 

een van de sportparken. De gebruikelijke volgorde van toewijzen wordt hierbij gehanteerd. 

 

Arnhemse zwembaden open vanaf 18 mei 

Sinds 11 mei mogen ook zwembaden weer open. Zwembaden van het Sportbedrijf Arnhem en 

buitenzwembad Klarenbeek bereiden zich voor op heropening van hun baden. Hiervoor zijn landelijke 

protocollen ontwikkeld en deze worden toegepast op de Arnhemse baden. De verwachting is dat de 

zwembaden (gefaseerd) hun activiteiten weer opstarten en vanaf maandag 18 mei (stapsgewijs) open 

gaan.  

 

Consequenties coronacrisis voor sportverenigingen 

Aan het begin van de coronacrisis heeft de Arnhemse Sport Federatie (ASF) in samenwerking met de 

gemeente een eerste uitvraag gedaan onder verenigingen naar de verwachte consequenties van de 

crisis op hun vereniging. Inmiddels worden de gevolgen steeds meer duidelijk en binnenkort volgt via de 

ASF een tweede uitvraag om een goed beeld te krijgen van de (financiële) consequenties van de 

coronacrisis en hoe we hierop kunnen anticiperen. 

 

4. Cultuur 

 

De culturele sector in Arnhem is hard getroffen door de coronacrisis. Door de sluiting van de deuren voor 

publiek zijn de meeste inkomsten van het ene op het andere moment opgedroogd, maar lopen kosten 

door. Net als het Rijk en de provincie hebben wij meteen coulancemaatregelen genomen voor onze 

gesubsidieerde instellingen, waardoor onder andere hun liquiditeit in deze eerste maanden gewaarborgd 

is. Met het voortschrijden van de duur van crisis, bijbehorende maatregelen en de 1,5 meter samenleving 

waarin we belanden, is het duidelijk dat dit tot exploitatietekorten gaat leiden. Samen met de sector 

brengen we de situatie zo goed mogelijk in beeld en bekijken we welke acties hierop kunnen volgen. 

 

Instellingen maken waar mogelijk gebruik van het generieke noodpakket van het Rijk. De 300 miljoen 

euro die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek beschikbaar gesteld voor acute 

nood in de sector, is in Arnhem grotendeels bedoeld voor de rijksgesubsidieerde instellingen (Introdans, 

Oostpool, Phion, De Nieuwe Oost) en voor een deel voor cruciale regionale infrastructuur zoals de 

regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Voor dit tweede onderdeel is 50 procent cofinanciering 
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vereist. We zijn nog in afwachting van de precieze uitwerking van deze regeling maar anticiperen hier in 

'025-verband', samen met Nijmegen en provincie, al op. Verder heeft de minister aangegeven dat er 

meer nodig is voor de sector, en zijn er moties aangenomen in de Tweede Kamer, waaronder over 

regionale spreiding en zzp'ers in de culturele en creatieve sector. Via de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) loopt de onderhandeling met het Rijk over de compensatie van de gemeenten voor 

de schade die de culturele sector ondervindt. We zullen u hierover nader informeren wanneer daar meer 

over bekend wordt. 

 

De bibliotheek in Rozet en op de andere locaties is weer open voor het halen en brengen van boeken. 

Dat gaat nu op een andere manier door de genomen maatregelen en daar wordt meteen goed gebruik 

van gemaakt. Bioscopen, musea en culturele instellingen mogen naar verwachting binnenkort ook weer 

publiek weer begroeten. Goed nieuws, al is dat relatief. Want het is een behoorlijke uitdaging om dit voor 

elkaar te krijgen binnen de geldende, noodzakelijke voorwaarden, zoals het hanteren van de 1,5 meter, 

het werken op basis van afspraak of reservering en goede hygiënemaatregelen. Per sector zijn of 

worden landelijke protocollen vastgesteld waaraan instellingen zich houden. Inkomsten zullen in deze 

periode ook nog zeer beperkt zijn. Ook zal niet elke instelling voor een beperkt aantal personen haar 

deuren kunnen openen omdat de kosten te hoog zijn. 

  

Sinds 11 mei kan ook cultuureducatie kan weer plaatsvinden. Of en hoe dat gebeurt, is afhankelijk van 

het programma van de scholen zelf en binnen de regels zoals die in het protocol voor het basisonderwijs 

zijn beschreven. Rozet coördineert het cultuureducatieprogramma en zal dit zoals altijd afstemmen met 

de culturele partners en de scholen.  

  

Individuele lessen cultuureducatie voor alle leeftijdsgroepen zijn mogelijk indien men zich houdt aan de 

hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstand. De adviezen van het RIVM zij hierbij leidend. Het gaat 

daarbij om lessen die thuis plaatsvinden, of eventueel op een andere locatie, waarbij het 

samenscholingsverbod niet in het geding is. Tot 1 juni zijn daarom in ieder geval nog geen lessen in 

Rozet mogelijk. 

 

Vanaf 11 mei kunnen culturele activiteiten voor de jeugd buiten plaatsvinden onder dezelfde 

voorwaarden als voor sport. Dat geldt voor groepen van jongeren tot en met 12 jaar en groepen jongeren 

tot en met 18 jaar, mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd. RIVM heeft aangegeven dat 

het nog niet duidelijk is of het voor zingen nodig is om extra afstand te houden. Hier wordt aanvullend 

onderzoek naar gedaan. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun protocol en de naleving 

daarvan. Er zijn in Arnhem geen specifieke buitenlocaties aangewezen. Organisaties mogen buiten 

oefenen maar dienen zelf de omgeving te informeren, afspraken met hen te maken en dienen 

geluidsoverlast te vermijden. Vanuit de gemeente kunnen we met organisaties meedenken. 

 

Wekelijks vindt er overleg plaats met een delegatie van Cultuur Netwerk Arnhem om uit te wisselen hoe 

het gaat, en wat de gemeente op dit moment kan betekenen, hoe gesprekken over steunmaatregelen 
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verlopen met provincie, Rijk en andere partijen, hoe de sector zich voorbereid op de 1,5 meter 

samenleving enzovoorts.  

 

5. Zorg en welzijn 

 

Dagbesteding op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning  

Op dit moment zijn de meeste locaties voor dagbesteding op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) nog gesloten vanwege corona. De gemeente Arnhem heeft aan aanbieders van 

dagbesteding verzocht om te onderzoeken of coronaproof dagbesteding op locatie mogelijk is. Dit komt 

overeen met de adviezen van de VNG en het Ministerie van VWS. Om de RIVM-adviezen uit te 

voeren wordt geadviseerd om bijvoorbeeld in kleinere groepen bijeen te komen (waar 1,5 meter tussen 

inwoners mogelijk is) en deelnemers te spreiden over ruimtes en tijd. Wij hebben aanbieders van 

dagbesteding voor ouderen gevraagd om prioriteit te geven bepaalde groepen. Dit zijn kwetsbare 

ouderen in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, met naasten in een vitaal beroep of 

met naasten of mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.  

 

Waar dagbesteding op locatie niet mogelijk is geven aanbieders de dagbesteding op een alternatieve 

manier, door bijvoorbeeld videobellen, thuisopdrachten of 1,5 meter afstand wandelingen. Vanwege de 

kwetsbaarheid van de groep en de verwachting dat de situatie langer zal duren, hebben wij aanbieders 

verzocht om de alternatieve ondersteuning door te ontwikkelen zodat deze gelijk staat aan de 

dagbesteding op locatie.  

 

Aanbieders worden verzocht om een plan aan te leveren voor de ontwikkeling coronaproof dagbesteding 

op locatie en de doorontwikkeling van het alternatieve aanbod. De komende weken zullen er tevens 

gesprekken plaatsvinden met verschillende aanbieders over de dilemma's die zij hierin tegenkomen. 

 

Effecten coronamaatregelen op welzijnsorganisaties 

Ook met welzijnsorganisaties zijn wij in gesprek over de effecten die de coronamaatregelen hebben. 

Bijzondere aandacht is er voor de buurthuizen die inkomsten mislopen en wel te maken hebben met 

doorlopende huren. Hierover zijn wij met de buurthuizen in gesprek. Met de welzijnsorganisaties brengen 

we de effecten van de crisis op de korte, middellange en langere termijn in beeld. 

 

Ten slotte 

 

U leest in deze brief dat wij vanuit de gemeente zo goed mogelijk meedenken en coördineren waar 

nodig, als het gaat om (aangekondigde) versoepelingen van coronamaatregelen. Dat biedt perspectief 

en hoop, maar heeft ook continue zorg en aandacht nodig.  

 

De komende weken gaan de voorbereidingen voor verdere versoepeling door. Met ingang van 1 juni 

mag er opnieuw meer. Het is een verdienste van ons allen dat we de verspreiding van het virus lijken te 
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hebben vertraagd. Het blijft van ons allen discipline en uithoudingsvermogen vragen om dit ook zou te 

behouden. Blijven volhouden en de maatregelen naleven blijft het advies. 

 

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, 

 

 

 

 


