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Corona update 6  

 

 

1. Kennisnemen van 

De maatregelen van het college in verband met de coronacrisis. 

 

2. Inleiding 

Op 19 mei heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de eerder 

aangekondigde en voorgenomen versoepelingen per 1 juni doorgang kunnen vinden. Daarmee 

komen we in een nieuwe fase terecht, waarin het stapsgewijs hervatten van het maatschappelijk 

leven hand in hand gaat met het onder controle houden van het virus. In aanvulling op eerder 

aangekondigde maatregelen gaan vanaf 8 juni de basisscholen hoogstwaarschijnlijk weer helemaal 

open, evenals de buitenschoolse opvang. En een aantal aanvullende maatregelen zijn getroffen ten 

aanzien van onder meer de herstart van fysiek onderwijs op middelbare scholen en het opengaan 

van horeca, bioscopen, theaters en musea. Op 27 mei gaf kabinet aan dat de planning voor de 

versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland op hoofdlijnen van kracht blijft.  

 

Leren door te doen in gesprek met de samenleving 

Het college merkt dat de versoepeling van maatregelen impact op onze rol als gemeente heeft, 

zowel op onze faciliterende en ondersteunende rol als op onze handhavende rol. Het vraagt van 

ons als gemeente dat we elke keer goed kijken wat de versoepeling van de maatregelen concreet 

voor Gooise Meren betekent en welke besluitvorming van ons en van anderen (bijvoorbeeld de 

Veiligheidsregio) wordt gevraagd. Er zijn veel vragen vanuit allerlei verschillende groepen. De 

komende periode zal in het teken staan van ‘leren door te doen’, zodat we initiatiefnemers tijdig 

goede antwoorden op hun vragen kunnen geven. We zullen steeds met gezond verstand de 

algemene regels lokaal en situationeel moeten vertalen. Hiervoor gaan we in gesprek met 

inwoners en ondernemers over hoe we samen de versoepeling verantwoord kunnen vormgeven, 

de verruiming van mogelijkheden kunnen faciliteren en ondersteuning kunnen bieden waar dat 

nodig is en aan wie dat nodig heeft. 

 

Update 6 

Net als de afgelopen weken informeren we u met deze raadsmededeling over de lokale 

situatie en de effecten van de coronacrisis en de landelijke maatregelen op de gemeente. 

  

3. Kernboodschap 

 

3.1 Onderwijs en Kinderopvang 

 

Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Kinderopvang 

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang: 

1. Het Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni weer open. De 1,5 meter regel geldt voor leerlingen en 

leraren en ook voor leerlingen onderling. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand 
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kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school 

kunnen zijn.   

2. Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Leerlingen moeten dus lopend of met eigen 

vervoer naar school komen. Leraren gaan zo min mogelijk met het openbaar vervoer. De VO-

raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver 

weg wonen om te fietsen. 

3. Het Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier 

nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit is wel een 

doelgroep waar maatwerk nodig zal zijn. Zo houden de scholen rekening met kwetsbare 

leerlingen. 

4. Op 8 juni gaat het basisonderwijs hoogstwaarschijnlijk weer helemaal open, tenzij uit lopende 

onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. 

5. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs. Dat betekent dat zij ook per 8 juni opengaan. 

Kinderen worden vanaf die datum weer opgevangen op de afgesproken dagen in het contract. 

6. Met het opengaan van de opvang stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid 

ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding 

geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Dit geldt zowel voor de vergoeding van het Rijk 

(voor ouders met kinderopvangtoeslag) als voor de vergoeding van de gemeente (voor ouders 

zonder kinderopvangtoeslag). 

7. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die 

werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Dit blijft voor onze gemeente bij locatie 

Sneeuwkoningin van Koningskinderen in Naarden. Dit is voor deze ouders gratis. De gemeente 

financiert deze opvang.  

8. Voor onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt hetzelfde 

laagdrempelige testbeleid als op basisscholen. 
 

3.2 Economie, Werk en Inkomen 

 

Heropening horeca 

Vanaf maandag 1 juni 12:00 uur mocht de horecasector onder strenge voorwaarden weer 

opengaan. Ondernemers konden hun voorstellen tot terrasuitbreiding bij de gemeente indienen. 

Er zijn tot dusver 34 aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn beoordeeld op basis van 

haalbaarheid, verkeersveiligheid, openbare orde en buren en omgeving. Het college heeft de 

meeste aanvragen kunnen honoreren. Soms is uitbreiding van het terras niet mogelijk. 

Bijvoorbeeld op de Vlietlaan. Er zijn ook nieuwe aanvragen voor terrasuitbreiding ingediend, te 

weten: 

1. Op linkerrijbaan Stationsweg voor de cafés (Bussum).  

2. Voor de Oude Brink aan de andere zijde van de Brinklaan (Bussum). 

3. Voor de Grote Kerk voor Vestinghotel en Coffee Culture (Naarden-Vesting). 

4. Verplaatsen invalidenparkeerplaats, daardoor meer ruimte voor terras Ome Ko (Muiden). 

5. Verplaatsen fietsenrek, daardoor meer ruimte voor terras bij Brasserie Herengracht (Muiden). 

 

Ontspannen sfeer op terrassen  

De herstart van de horeca is maandag goed verlopen. Het college is daar zeer over te spreken. 

Een goede organisatie door de horecaondernemers en het perfecte weer zorgden voor een gezellig 

dag. Het college is blij dat de economie hiermee voorzichtig weer op gang komt.  
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Inkomensondersteuning en leningen 

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind 

september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een 

uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met 

september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen. De 

voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  

De regiogemeenten hebben gezamenlijk circa 7800 aanvragen Tozo ontvangen. Daarvan zijn er 

6480 voorschotten verstrekt. Ongeveer 18% van de aanvragen is afgewezen omdat er geen recht 

was, bijvoorbeeld omdat er meerdere aanvragen op 1 adres zijn gedaan. Voor Gooise Meren geldt 

dat er aan 1613 zelfstandigen een Tozo voorschot is uitbetaald.  

 

Krediet aanvragen 

De eerste 157 bedrijfskrediet aanvragen zijn inmiddels afgehandeld en betaalbaar gesteld. Voor 

Gooise Meren gaat het om 28 kredieten. Voor verdeling in de regio zie volgende tabel: 

 

Gemeenten Aantallen  

Blaricum                                    7   

Eemnes 3 

Gooise Meren 28 

Hilversum 79 

Huizen 20 

Laren 5 

Wijdemeren 15 

Totaal  157 

 

Afhandeling kost tijd omdat blijkt dat niet alle benodigde bewijsstukken of een degelijke motivatie 

direct aangeleverd worden. De ondernemer wordt dan telefonisch benaderd. Algemeen beeld is 

dat ondernemers blij zijn als we contact met ze opnemen en dat er een grote behoefte is om hun 

verhaal ergens kwijt te kunnen.  

 

Aanvragen levensonderhoud 

Gooise Meren heeft in april 2020 20% meer aanvragen voor levensonderhoud ontvangen dan in 

april 2019. En in maart 2020 40% meer dan in 2019. Gemiddeld hebben we dus 30% meer 

aanvragen af te handelen. De regiogemeenten zien een grotere stijging. Hilversum heeft een 

verdubbeling van het aantal aanvragen en HBEL ontvangt 150% meer aanvragen. Het aantal 

aanvragen levensonderhoud in mei is in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019 (zijn er circa 20). 

 

Toename WW-uitkeringen landelijke cijfers en regionaal 

Vorige week zijn de landelijke werkloosheidscijfers door UWV en CBS gepubliceerd. Zoals 

verwacht is in april een forse toename van het aantal Werkloosheidsuitkeringen (WW-uitkeringen) 

te zien. In april telde UWV 74.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is fors meer dan in maart toen er 

38.000 nieuwe WW-uitkeringen bijkwamen. In alle sectoren en onder alle leeftijdsgroepen neemt 

de WW toe. Het totaal aantal WW-uitkeringen landelijk komt uit op 292.000. Een stijging van 16,7 

procent ten opzichte van maart 2020.  
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Het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek nam in april toe met 492 uitkeringen, een 

stijging ten opzichte van vorige maand van 13,1% (ter vergelijking: voor de provincie Noord-

Holland geldt een stijging van 22,7%). In deze regio waren het vooral werknemers uit de 

uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering. Maar ook in de detailhandel, non-food en 

vervoersector hebben bedrijven het, zoals verwacht, zwaar te verduren. UWV verstrekte 351 

uitkeringen aan werknemers uit deze branche. Veel werknemers in de horeca verloren hun baan, 

net zoals winkelpersoneel en chauffeurs. Daarnaast was de daling van het aantal online vacatures 

in Gooi en Vechtstreek met 42% fors hoger dan gemiddeld in Nederland. De toename van WW-

uitkeringen nu leidt zeer waarschijnlijk tot meer aanvragen voor levensonderhoud later. Hoeveel 

dat er zijn, is nu nog niet te zeggen. Zie voor meer informatie de Regionale Nieuwsflits 

Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek. 

 

Supermarkten 

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren heeft besloten de eerder verruimde 

winkeltijden op zondagen en feestdagen voor supermarkten in Gooise Meren te verlengen tot 1 juli 

2020. Tot 1 juli 2020 mogen de supermarkten op zondagen en feestdagen van 9.00 uur tot 20.00 

uur open zijn. In de regeling die vóór eind maart 2020 gold was dat op zondagen en feestdagen van 

12.00 uur tot 18.00 uur. De openingstijden op andere dagen van de week zijn niet ruimer dan 

normaal. Door ruimere openingstijden kunnen klanten meer verspreid boodschappen doen. Het 

risico dat het coronavirus zich verspreid wordt dan kleiner. 

 

3.3 Openbare orde en veiligheid 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op vrijdag 29 mei 2020 een nieuwe 

noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Er zijn 

door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve 

ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte. Hierdoor kan een aantal maatregelen 

wordt versoepeld. De noodverordening vindt u hier 

 

Openbare toiletten 

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten dat gemeenschappelijke toiletten in 

recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, 

natuurgebieden, jachthavens en stranden vanaf 22 mei 2020 weer open mogen zijn. 

Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten. Hier vindt u de 

wijzigingsverordening openstelling toiletvoorzieningen.  

 

3.4 Dienstverlening 

 

Actuele informatie op gemeentelijke website 

Op de website van de gemeente Gooise Meren staat alle actuele informatie over de 

coronamaatregelen van het college. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Zie 

https://gooisemeren.nl/informatie-corona/nieuwsberichten-corona/. 

 

 

 

 

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/nieuwsflitsen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/nieuwsflitsen/
https://www.vrgooienvechtstreek.nl/wp-content/uploads/2020/05/Noodverordening-COVID-19-veiligheidsregio-Gooi-en-Vechtstreek-1-juni-2020.pdf
https://www.vrgooienvechtstreek.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200522-Wijzigingsverordening-COVID-19-vrgv-21-mei.pdf
https://gooisemeren.nl/informatie-corona/nieuwsberichten-corona/
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3.5 Sociaal domein 

 

Geen eigen bijdrage Wmo-klanten 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april 

en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die 

maanden dus geen factuur. Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de 

Wmo-ondersteuning zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de 

maatregelen rondom het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de minister besloten om in april en 

mei 2020 geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen. Hij beslist op een later tijdstip wanneer de 

inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart. 

 

Zorg voor elkaar 

In de lokale kranten zijn in de afgelopen weken extra informatiepagina’s geplaatst, met name 

gericht op kwetsbare inwoners. De pagina’s met als titel ‘Zorg voor elkaar’ zijn ontstaan vanuit een 

aantal behoeften: 

1. Alle hulp in kaart brengen, met name voor kwetsbare inwoners en mensen die digitaal 

minder vaardig zijn, w.o. ouderen. 

2. Inwoners informeren over vrijwillige initiatieven. 

3. Vraag stimuleren naar de hulp via Versa Welzijn (Vrijwilligerscentrale en Vrijwillige 

Thuishulp). 

4. Steunen van de uitgever van de huis-aan-huisbladen Entermedia (ter compensatie van de 

vele afzeggingen). 

5. Extra ruimte creëren voor alle corona-gerelateerde publiekscommunicatie. 

 

De Zorg voor elkaar-pagina’s zijn terug te vinden op gooisemeren.nl. 

 

Voedselbank Gooise Meren 

Vanwege de coronacrisis sloot de Voedselbank in Gooise Meren eind maart haar deuren. Dit 

betekent dat er geen uitgifte van voedselpakketten aan inwoners plaatsvindt. Klanten van de 

voedselbank kunnen op dit moment zelfstandig hun boodschappen bij de supermarkt doen met 

behulp van waardebonnen. Op deze manier kan de voedselvoorziening voor deze kwetsbare groep 

voortgezet worden. De subsidie van de gemeente wordt hiervoor ingezet. Zie onze eerdere 

berichtgeving hierover in de Corona update 2.  

 

De Voedselbank gaat vanaf 2 juni weer voedsel ophalen bij het distributiecentrum in Amsterdam. 

Daarnaast zamelt de Voedselbank lokaal voedsel in. Die logistiek wordt beperkt door de 

coronamaatregelen, maar de Voedselbank is in gesprek met de supermarkten over alternatieve 

manieren van voedselinzameling. Vanaf juli verwacht de Voedselbank weer voldoende voedsel te 

ontvangen van hun leveranciers. Mogelijk kunnen klanten dan weer zelf hun voedsel ophalen bij de 

voedselbank. Dan stopt ook de uitgifte van waardebonnen.  

 

Het aantal huishoudens dat gebruikt maakt van de Voedselbank is ten opzichte van februari met 

7% gestegen naar 96 huishoudens (177 personen). Dat is minder dan bij sommige andere 

voedselbanken die met een stijging van bijna 30% te maken hebben. De Voedselbank houdt wel 

rekening met een toename van klanten op een later moment.  

 

 

https://gooisemeren.nl/zorg-en-ondersteuning/iedereen-doet-mee/
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1798585_Raadsmededeling_Corona-update_nr._2.pdf
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Tomingroep 

We komen in de coronacrisis in een nieuwe fase: de maatregelen worden versoepeld, scholen gaan 

weer open, het OV gaat weer rijden en er gaan meer mensen terug naar kantoor of weer aan het 

werk. Ook de Tomingroep merkt dat collega’s graag weer willen komen werken. Ze missen de 

dagelijkse structuur en de gezelligheid met collega’s. De Tomingroep kijkt goed naar wat er 

mogelijk is, en zorgt dat het overal veilig is en blijft. Het personeelsvervoer is daarbij nog een 

uitdaging. Corona biedt ook mooie kansen. Zo hebben de Tomin medewerkers bij Verpakken in 

Almere voor de Gooise Scholen Federatie 10.000 flacons desinfecterende handgel voorzien van 

een mooi etiket. De flacons worden uitgedeeld aan alle scholieren als ze weer naar school gaan. Zo 

zorgt Tomingroep niet alleen dat de scholen brandschoon zijn, maar ook de handen van de 

leerlingen.  

 

3.6 Cultuur 

 

Heropening culturele instellingen  

Theaterzalen, bioscopen, musea en muziekscholen, zoals het Muiderslot, Vestingmuseum, 

Weegschalenmuseum, Spant, Grote Kerk, kunnen vanaf 1 juni 12 uur onder strikte voorwaarden 

weer open. 

 Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: 

 een maximum van 30 mensen in het publiek; 

 bezoekers moeten vooraf reserveren; 

 een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert; 

 iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek 

voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand 

worden gehouden. 

 Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 

personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden. 

 

Bibliotheken Gooi en meer weer open 

De vestigingen van bibliotheek Gooi en meer in Bussum, Naarden en Muiden zijn weer open op 

maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bezoekers moeten zich wel aan 

de maatregelen van de bibliotheek tegen het coronavirus houden, zoals het gebruik van een 

mandje en het volgen van de looproute. Bezoekers kunnen ook kiezen voor een tas met boeken via 

de Afhaalservice. Voor leden van 67 jaar en ouder is er de 67+ Bezorgservice. 

 

3.7 Thema-uur Corona 

Op 13 mei jl. vond het thema-uur over het coronavirus plaats. In deze mededeling komt het college 

op een tweetal onderwerpen terug. 

 

Parkeren 

Het college werd tijdens het thema-uur verzocht de parkeergelden tijdelijk niet te innen teneinde 

de economie een boost te geven. Het college kiest ervoor dit niet te doen en wel om de volgende 

redenen: 

1. Uit onderzoek blijkt (o.a. CROW-KpVV, Vervoer naar Retail, 2013) dat gratis parkeren geen 

effect heeft op winkelbezoek en bestedingen. Het college ziet andere mogelijkheden om de 

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/actueel/de-bibliotheek-mag-weer-open.html
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/jouw-bibliotheek/afhaalservice.html
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/jouw-bibliotheek/bezorgservice-67plus.html
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lokale economie te stimuleren. Zie hiervoor het pakket aan maatregelen van het college voor 

ondernemers (Corona update 4) en de maatregelen voor horecaondernemers en de terrassen. 

2. Gelet op de huidige financiële situatie acht het college een verdere afname van parkeergelden 

niet wenselijk. Sinds de invoering van de coronamaatregelen is er een duidelijk afname 

zichtbaar van het gebruik van de parkeerfaciliteiten. Dit resulteert in inkomstenderving. Door 

parkeergelden helemaal niet meer te innen, wordt het gat in de begroting alleen maar groter. 

 

Hart onder de riem  

Tijdens het thema-uur heeft raadslid De Hollander gevraagd of de wethouder kan kijken of het 

mogelijk is een attentie aan te bieden aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Hierop 

heeft het college een voorstel gedaan, die u via de griffiebrief van 28 mei heeft ontvangen.  

 

4. Consequenties 

 

Corona-compensatie 

De coronacrisis heeft een grote impact op Nederland. Vanaf half maart is het leven van burgers 

beperkt en is het adagium blijf zoveel mogelijk thuis. Nu inmiddels de maatregelen weer enigszins 

versoepeld worden, komt er ook meer zicht op de sociaal-economische gevolgen van de 

maatregelen. Eerder maakte het Rijk bekend dat zij de kosten, die gemaakt worden door het 

coronavirus, zouden compenseren. Vorige week maakte het Rijk bekend dat gemeenten, 

provincies en waterschappen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro krijgen voor het 

overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dit is een eerste compensatie, er 

wordt nog verder gesproken over het vervolg. Het volledige bericht leest u hier. Wat dit betekent 

voor Gooise Meren, is op dit moment nog niet te zeggen.  

 

5. Vervolg 

We hebben u de afgelopen periode regelmatig op deze manier geïnformeerd. De coronacrisis gaat 

met de versoepelingsmaatregelen een nieuwe fase in. Mogelijk zal de frequentie van onze updates 

daarmee afnemen. Uiteraard leggen we waar relevant zaken ter besluitvorming aan u voor, in de 

vorm van raadsvoorstellen. Om zo goed samen op te trekken in de aanpak van crisis.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1811020_RM_Corona_update_4-.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/compensatie-coronacrisis-voor-gemeenten

