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Maatregelen sociaal domein als gevolg van coronavirus - Raadsinformatiebrief
Besloten is:
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over maatregelen sociaal domein als gevolg van coronavirus.

Vanuit de VNG worden richtlijnen opgesteld om de venstertijden te verruimen. In principe volgt het
college deze richtlijnen, deze zullen echter wel aan het college ter besluitvorming worden
voorgelegd.
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COVID-19 en de evenementen - Collegevoorstel
Aangehouden

Notulen
Het voorstel wordt aangehouden. De burgemeester bespreekt dit onderwerp eerst komende
maandag in het klein RBT.
Voorgesteld zal worden om wethouder Burggraaf en burgemeester Paans van Alblasserdam een
kleine stuurgroep te laten vormen om dit soort onderwerpen regionaal af te stemmen.
Wat betreft beslispunt 1 volgen wij het standpunt van de G4 niet en zullen hierop het rijksbeleid
afwachten.
Wanneer het gaat om portefeuilles van andere wethouders, zoals bijvoorbeeld de viering van 800
jaar stad, wordt dit kortgesloten met deze wethouders.
Notulen
Uitgangspunt is dat collegeleden hun eigen woordvoerders contacten. Ook wanneer het om
communicatiemiddelen en -inzet gaat zal er de komende periode keuzes moeten worden gemaakt.
Dit dient dan ook centraal te gebeuren.
Namens het college wordt een kaart verstuurd naar alle verpleeg- en verzorgingstehuizen in
Dordrecht.
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Corona en sport
Behandeld

Notulen
Wenselijk is dat een duidelijke communicatie komt richting de sportclubs. In ieder geval
communiceren dat we daaraan denken en daar mee bezig zijn. Aan de collegeleden is het zelf om
vanuit hun eigen domeinen hierover te communiceren en dat dit wel conform de landelijke
richtlijnen is.
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Rondvraag
Behandeld

Notulen
Maandag wordt in het Presidium getest of MS Teams goed functioneert.
De griffier wordt voor dinsdag a.s. uitgenodigd in het college om een toelichting te geven over de
werkwijze in de commissies.
Wethouder Heijkoop geeft aan dat ZZP'ers komende maandag terecht kunnen bij het loket van de
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Nog niet alle richtlijnen en regels zijn duidelijk, maar er kan
door de SDD wel alvast begonnen worden met de bevoorschotting. Dit betreft vooralsnog een hele
lichte toets. Het wetsvoorstel wordt nu ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.
De Voedselbanken willen mogelijk gaan werken met vouchers. Landelijke initiatieven worden hier
gevolgd. Volgende week is een probleem te verwachten als het gaat om bevoorrading en
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Informatie communicatie naar de stad en intern
Behandeld

bemensing. Niet wenselijk is het om het op dit moment politiek te maken, maar om pragmatisch
om te gaan met tijdelijke interventies.
Wethouder Sleeking deelt mee dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak heeft gedaan in het Belthure-dossier. De uitspraak is niet zoals de gemeente had
verwacht en er wordt nu juridisch bestudeerd wat de gevolgen hiervan zijn.
Vanochtend is de Engelenburgbrug uitgetild, de vergunning hiervoor was verleend.

