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Samenvatting
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 8 met onder andere aandacht
voor de openstelling tijdens Hemelvaart en instrumenten voor de openbare ruimte.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 8 met onder andere aandacht
voor de openstelling tijdens Hemelvaart en instrumenten voor de openbare ruimte.
Stukken Ledenraadpleging 15 mei verzonden
In verband met de coronacrisis heeft het VNG-bestuur de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot
medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan
wordt met een ledenraadpleging een beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd. De
voorstellen die in deze ledenraadpleging door de leden worden gesteund worden formeel ter
bekrachtiging voorgelegd in de ALV medio september.
Gemeenten kunnen tot vrijdag 5 juni a.s. amendementen indienen op de voorstellen in deze
ledenraadpleging. Na het sluiten van de termijn voor amendementen kan tot 26 juni gestemd
worden uitgebracht. Meer hierover leest u in de ledenbrief Ledenraadpleging in verband met uitstel
ALV tot september 2020.
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Extra middelen
De VNG is de afgelopen periode mede naar aanleiding van de ‘motie-Stein over de tekorten in
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ in gesprek geweest met het Rijk over extra
middelen ten behoeve van Veilig Thuis. Inmiddels is in de Voorjaarsnota 2020 duidelijk geworden
dat hiervoor vanaf dit jaar inderdaad extra geld beschikbaar komt. Ook zullen vanaf dit jaar
middelen vrijkomen voor de vrouwenopvang, de CSG’s en de uitvoering van de actieagenda
Schadelijke praktijken. Precies gezegd gaat het om:
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•
•

•
•

structureel € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis
structureel € 14 miljoen voor het creëren van benodigde extra opvangplekken voor acute
crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en
uitstroomproblematiek
structureel € 1,5 miljoen voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal
slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG’s)
in de jaren 2020 en 2021 jaarlijks € 5 miljoen voor de uitvoering van de actieagenda
Schadelijke praktijken.

We hopen rond de zomer te kunnen communiceren hoe deze middelen verdeeld gaan worden.
PGB: formulieren en proces niet-geleverde, wel gedeclareerde zorg en meerkosten (EKC)
Volgens de eerder bekendgemaakte maatregelen voor pgb-houders kunnen zorgverleners worden
doorbetaald bij niet-geleverde zorg, onder bepaalde voorwaarden. Hierover moet de budgethouder
contact opnemen met de verstrekker en een administratie bijhouden, die later opgevraagd gaat
worden door gemeenten.
Budgethouders die extra kosten maken door de coronacrisis kunnen hiervoor versneld extra budget
aanvragen bij gemeenten. De procesbeschrijving hiervan voor gemeenten is op donderdag 14 mei
geactualiseerd, evenals het aanvraagformulier EKC. Zie: https://vng.nl/nieuws/updateaanvraagproces-extra-kosten-corona-pgb-houders.
Handreikingen verantwoord openstellen
Na de afgelopen persconferentie waarin minister-president de routekaart heeft gepresenteerd, zijn
diverse branches en sectoren bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze
ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht van
de voor gemeente meest relevante. Deze handreikingen worden continu aangevuld en er komen
nieuwe bij. Momenteel staan de volgende beleidsthema’s erop:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basis- en speciaal onderwijs en nood- en kinderopvang
Leerlingenvervoer
Buitensporten voor kinderen en jongeren
Openbare ruimte
Mobiliteit
Cultuur
Gemeentelijke organisatie en dienstverlening
Participatie van inwoners met de Inspiratiegids Digitale participatie met digitale tools die
digitale participatieprocessen tot een succes maken

Instrument Openbare Ruimte
VNG, CROW en Stadswerk lanceren maandagmiddag 18 mei de gezamenlijk website met daarin
de eerste inhoud van de handreiking openbare ruimte. Na deze lancering wordt verder
doorgewerkt aan het aanpassen aan nieuwe kennis en inzichten. Ook zal op de VNG-website en de
gezamenlijke website met CROW/Stadswerk informatie worden verzameld en ontsloten over het
onderwerp. De volgende methoden worden gebruikt om de informatie aan te vullen.
Een belangrijk aspect is crowd management. Hierover is een opdracht verstrekt om concrete
adviezen op te stellen voor de openbare ruimte. Het managen van de drukte is een belangrijke
opgave die de komende maanden nog meer gaat spelen. Vanuit de ervaringen van
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evenementenmanagement is al veel ervaring opgedaan die nu benut kan worden voor de
anderhalvemetersamenleving. De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een
beperking vraagt bijzondere aandacht. In de loop van volgende week worden de eerste resultaten
verwacht.
Een enquête via de 3 organisaties
Om ideeën en ervaringen uit de praktijk op te halen wordt een enquête uitgevoerd in de netwerken
van de VNG, CROW en Stadswerk. De input wordt gebruikt voor de website/handreiking en het
uitbouwen van het netwerk.
Opzetten expertteam
Voor een integrale aanpak nodigen we experts uit van verschillende disciplines om mee te denken
en te ondersteunen. De experts helpen met het beoordelen van het ruwe materiaal en het opstellen
van de handreiking met maatregelen. We denken daarbij aan de expertises:
•
•
•
•
•
•
•

Stadsbeheer
Juridisch (vergunningen)
Openbare orde
Gedrag en communicatie
Gezondheid
Mobiliteit
Digitalisering en Innovatie

Meer informatie
Via https://vng.nl/artikelen/verantwoord-openstellen-openbare-ruimte kunt u meer informatie vinden
en kunt u zich ook aanmelden als expert.
Stand van zaken ondersteuning VNG en gemeentefinanciën op vng.nl/corona
In de voorgaande ledenbrieven bent u geïnformeerd dat de VNG aan het inventariseren is hoe zij u
het beste kan ondersteunen en op welke beleidsterreinen dat het meest urgent is. Over dit
onderwerp heeft de VNG een webinar georganiseerd om gemeenten te informeren op 14 mei. De
VNG is in gesprek over de financiële compensatie voor de uitvoering van de coronamaatregelen
door gemeenten. Op deze pagina leest u de meest actuele informatie hierover.
Enquête gemeentefinanciën EenVandaag
Vrijdag 15 mei ontvangen de wethouders financiën en de gemeentesecretarissen een link naar een
enquête over de financiële en maatschappelijk gevolgen van de coronacrisis voor uw gemeente. De
vragenlijst is opgesteld door het actualiteitenprogramma EenVandaag in samenspraak met de
VNG.
In hoeverre heeft uw gemeente te maken met minder inkomsten en meer uitgaven ten gevolge van
de coronacrisis? Wat betekent dit voor de financiële situatie van uw gemeente en hoe gaat u daar
in de praktijk mee om? En wat zijn de maatschappelijke consequenties?
De uitslagen worden op maandag 25 mei 2020 bekend gemaakt bij EenVandaag op radio, tv en
online en via de VNG.
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Verruiming openingstijden op Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag is in de Winkeltijdenwet opgenomen als dag waarop de winkels niet open mogen
zijn. Gemeenten kunnen ervoor kiezen verruiming van de winkeltijden toe te staan. Dit om de
spreiding van het aantal bezoekers in supermarkten goed te kunnen opvangen, gezien de
verwachte drukte.
De gemeenten kunnen ontheffing verlenen van het verbod om open te zijn of openstelling gedogen.
Wij adviseren gemeenten die positief besluiten om ook politie en boa te informeren over dit besluit,
vanuit het oogpunt van handhaving.
Webinar: Gezondheidsbeleid in coronatijd 18 mei van 14.30 – 16.45
In dit webinar worden 3 aspecten van gezondheidsbeleid toegelicht vanuit het perspectief van
preventie: Sport en bewegen, Mentale gezondheid en Alcoholpreventie. Deelname is gratis. Meer
informatie via https://vng.nl/agenda/webinar-gezondheidsbeleid-in-coronatijd

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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