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1.

Handhaving en toezi
In de afgelopen periode zijn de landelijke Covid- maatregelen redelijk tot goed nageleefd. Er zijn
enkele kleinere incidenten geweest, doch geen excessen. De periode waarin er strenge
maatregelen gelden zijn het gemakkelijkste om te handhaven. Zodra er landelijk meer ruimte
wordt gegeven komt er weer meer druk op de vergunningverleners, de toezichthouders en de
handhavers. Er zijn enkele incidenten geweest met jeugd en horecaondernemers. Vergeleken
met incidenten elders in het land zijn de incidenten binnen onze gemeenten echter marginaal
van omvang

De crisis is nog niet voorbij. Ofschoon de ziekenhuisbezetting daalt en het aantal
gevaccineerden stijgt is het nog steeds van belang dat de regels goed worden nageleefd. Ook in
de periode waarin verdere versoepelingen worden doorgevoerd is het van belang om te blijven
toezien op de regels en om verantwoord ruimte te geven aan initiatieven binnen diezelfde regels.
Zoals dat ook eerder is gebeurd tijdens de crisis denkt de gemeente constructief mee met
initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven.

2.

Het ondernemersloket
TOZo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen
van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling i voor
zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud

als het inkomen

door de coronacrisis tot onder het sociaal

minimum

daalt.

En

in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te
vangen.

Deze regeling ‘hangt’ onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit Bijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz2004).
De TOZO wordt momenteel uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH),
vanaf 1 juli stapt de gemeente Eijsden-Margraten uit de samenwerking met SZMH voor wat
betreft de Participatiewet. Doordat de TOZO onder het regime van de Bbz valt, wordt vanaf dat
moment de TOZO ook in eigen beheer uitgevoerd. De TOZO 4 loopt t/m 30-06-2021. Bij het
opstellen van deze RIB is nog niet bekend of de TOZO verlengt wordt, dit ligt wel in de lijn der

verwachting
l

Onderstaand een overzicht van de TOZO aantallen (t/m maart 2021).
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TOZO 4 (01-04-2021 t/m 30-06-2021)
TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor
huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke
kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Voor deze tegemoetkoming wordt gebruik
gemaakt van het bestaande instrument van de bijzondere bijstand.

De TONK wordt momenteel uitgevoerd door SZMH. Deze regeling loopt momenteel t/m 30 juní
2021. Er wordt gesproken over een mogelijke verlenging van de regeling, echter is dit op het
moment van opstellen van deze RIB nog niet bekend. Op het moment dat de TONK verlengt
wordt, zal deze vanaf 1 juli 2021 in eigen beheer worden
Onderstaand
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Aantal werkprocessen

uitgevoerd.
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Het sociaal domein: zoals Kinder(nood)opvang/onderwijs, Sport/Jeugd,
Kwetsbare personen
Onderwijs en kinderopvang.
Scholen en kinderopvang zijn weer regulier geopend,
Jeugd aan zet
Ten behoeve van jeugd aan zet zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
Wintergames in Mheer. Een sport en spel middag met een opkomst van 80 deelnemers. Samen
opgezet met de carnavalsvereniging en KVW Mheer.
Fysieke escape rooms: 30 stuks voor de jeugd van 12 /m 17 jaar. Een groepje bestaat
gemiddeld uit 4 personen wat in totaal uitkomt op 120 deelnemers. Samen opgezet met de
K.O.H. in Eijsden. De boxen zijn geleverd door de gehele gemeente.
Online escape rooms: 5 stuks voor de jeugd van 18 t/m 25 jaar. Een groepje bestaat gemiddeld
uit 4 personen wat in totaal uitkomt op 20 deelnemers.

Graffiti workshop: 22 deelnemers. De kunstwerken staan tentoon gesteld in de raadszaal en zijn
van

buiten te bewonderen.

Vlaai bakken voor ouderen: 3 kinderen hebben 7 vlaaien voor ouderen gebakken en langs
gebracht. Dit in samenwerking met Talent.
Skate workshop: In 3 workshops hebben 50 kinderen skateboard les gekregen. Er waren
kinderen bij die nog nooit op een board hadden gestaan. Zij hebben de basis van het
skateboarden geleerd. De meer ervaren kinderen hebben meer trucks geleerd en mochten op
de ramp stunten. Er was nog een wachtlijst van 27 kinderen, waarna er is besloten om nog 5
workshops te organiseren

Lente games in Scheulder/Margraten: Een sport en spelmiddag. Opkomst nog niet bekend (vindt
pas morgen plaats). De middag is georganiseerd in samenwerking met KVW Margraten.

Sportverenigingen.
Analoog aan de eerste ondersteuningsmaatregel inzake kwijtschelding huur

amateursportverenigingen, heeft het kabinet besloten een tweede tranche Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) in te richten. Het gaat hierbij om de periode Q4 2020.
TVS kan door verhuurders van sportaccommodaties (waaronder gemeenten, sportbedrijven,
stichtingen die sportaccommodaties verhuren aan sportverenigingen en particuliere
exploitanten) worden aangevraagd als de huursom voor de periode 1 oktober tot en met 31
december geheel of gedeeltelijk is kwijtgescholden.
De hoogte van de tegemoetkoming voor een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder is
afhankelijk van de omvang van de gederfde huurinkomsten en bedraagt:

a.de totaal kwijtgescholden huurinkomsten voor gebruik gebonden huur (de daadwerkelijk
gebruikte en gefactureerde uren) n Q4 2020; en

b.de totaal kwijtgescholden huurinkomsten voor niet-gebruik gebonden huur (huur die een
organisatie

betaalt voor een geheel seizoen), tot een maximum van 45% van de door de
amateursportorganisatie

verschuldigde huursom in Q4 2020. Deze 45% is ingesteld omdat nog deels gebruik gemaakt
kon worden van de buitensportaccommodaties.
Door de gemeente is daarom aan de buitensportverenigingen en aan de stichting SWEM 45%
van de huur van Q4 kwijtgescholden. Daarnaast is aan de binnensportverenigingen die huur
betalen aan de gemeente Eijsden-Margraten 100% van de huur voor Q4 kwijtgescholden.
Daarnaast is een omissie rechtgezet.
In deze eerste tranche TVS (voor de maanden maart, april en mei 2020) hadden ook de
verenigingen

meegenomen moeten worden die de gymzaal op de locatie Op de Cour huren. Tijdens de eerste
tranche TVS heeft HETON de bij haar hurende verenigingen de huur voor deze periode “uit
eigen zak”
kwijtgescholden. De verenigingen die bij Op de Cour huren zijn daar echter een uitzondering op.
De huur die zij betalen, komt via HETON, bij de gemeente terecht. HETON is dus slechts
beheerder

en

intermediair voor het verzorgen van facturen en innen huur. In feite is de gemeente dus de
verhuurder en had de kwijtschelding voor haar rekening moeten nemen.

Verschillende

Verenigingen hebben hier ook naar geïnformeerd. Ook voor deze verenigingen zijn via HETON
geïnformeerd dat ook de huur van de maanden maart, april en mei wordt kwijtgescholden.
Communicatie

De actuele maatregelen worden steeds bijgewerkt op de website en gecommuniceerd via 0.a.
De Etalage. De verschillende informatiepagina's op de website onder /nformatíe corona worden
continu aangepast en geactualiseerd gemaakt. De grootste verandering is dat de pagina
‘Noodopvang kinderen’ offline s omdat de scholen en kinderopvang weer normaal geopend zijn.

Het verenigingsloket
Vragen komen druppelsgewijs binnen. Begin maart is er wel nog een aantal vragen binnen
gekomen, naar aanleiding van het versoepelen van de buitensport regels. Daarna zijn er geen

grote versoepelingen meer geweest.

De drukte van het verenigingsloket is hiervan afhankelijk.

Op dit moment ligt er wel nog een college voorstel voor het sporten in de buitenruimte. We willen

meer ruimte beschikbaar stellen, aangezien de sportcomplexen overvol raken.
Van harmonieën en fanfares ontvangen we steeds meer vragen/ Zij staan te popelen om te
starten.

Mochten er vragen zijn, niet over individuele aangelegenheden of personen, dan kunnen jullie deze
rechtstreeks of via de griffie aan mij stellen.
Ik hoop jullie voor nu weer voldoende geïnformeerd te hebben en reken op jullie begrip in deze tjd
Mede namens de griffier herhaal ik

(geano im se rd)

schap: Hou je gezond!

n Eijsden-Margraten,

