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Onderwerp: corona update

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op donderdag 18 maart hebben we in een raadsbijeenkomst uitgebreid gesproken over de impact van 1 jaar
corona in Helmond. We deden dat aan de hand van een schriftelijke rapportage, die u in de
raadsvergadering van dinsdag 13 april ter kennisgeving heeft aangenomen. We zitten nog volop in de crisis,
maar het einde lijkt nu wel in zicht. Toch zullen de gevolgen nog langere tijd doorwerken, dus we moeten de
schouders eronder blijven zetten. Het is in ieder geval goed om te horen dat u als gemeenteraad tevreden
bent over de aanpak van de crisis in Helmond.
Zolang het actueel is, gaan we ook door met deze maandelijkse corona-update, waarin we onder andere
recente collegebesluiten toelichten.
Steunpakket culturele sector
Onlangs (RIB35 2021) informeerden wij u over ons besluit tot het instellen van een aanvullend steunpakket
voor de culturele sector. Dit steunpakket bestaat enerzijds uit compensatie van de door corona ontstane
tekorten van de vijf culturele basisinstellingen en anderzijds uit een gedeeltelijke compensatie van de
tekorten voor de overige culturele instellingen zonder winstoogmerk. Daarnaast onderzoeken we momenteel
de impact die de coronacrisis heeft gehad op culturele (zelfstandige) ondernemers. Afhankelijk van de
uitkomsten van dat onderzoek bekijken we of - en zo ja: hoe - we ook deze groep tegemoet kunnen komen.
Kwijtschelding huur sportaccommodaties
De Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS-regeling) is bedoeld
om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de
coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Het gaat daarbij om het vierde
kwartaal van 2020. Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede kwartaal
van 2020. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede
kwartaal van 2021. Wanneer het steunpakket vanuit de rijksoverheid uitgebreid wordt naar deze periode,
dan gaan we hier ook weer gebruik van maken en de huur van de buitensportaccommodaties volledig
kwijtschelden. Dit is nu nog niet bekend.
Daarnaast is voor de binnensportverenigingen besloten om geen huur in rekening te brengen voor de uren
dat zij géén gebruik hebben kunnen maken van de binnensportaccommodaties als gevolg van de
rijksmaatregelen, tot het eind van sportseizoen 2020/2021.
Steunmaatregelen
Een deel van de economie is sinds het najaar van 2020 in een nieuwe fase terecht gekomen. Hierbij is er
sprake van een zekere stabilisatie en hebben bedrijven de impact op omzet en productiviteit enigszins weten
in te dammen. Tegelijkertijd is en blijft in veel sectoren de steun van de rijksoverheid voor het opvangen van
de financiële gevolgen cruciaal.

NOW
Sinds februari van dit jaar is de derde aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW, loonsubsidie) opengesteld. Wederom hebben veel Helmondse bedrijven een
aanvraag ingediend voor een NOW-uitkering. In deze derde tranche hebben inmiddels 400 bedrijven een
voorschot ontvangen. Ondanks de gevolgen van de coronapandemie, zien wij bij het grotere MKB een
zekere bereidheid om nu te investeren in de toekomst. Daarbij valt te denken aan passende huisvesting en
investeringen in duurzaamheid. Ondernemers in de gesloten sectoren (en direct daaraan gelieerd) ervaren
echter nog steeds een zeer grote impact op het bedrijf. Ook andere problemen komen daarbij steeds meer
aan de oppervlakte, zoals het behouden van personeel. Dat leidt tot kwetsbaarheden in de continuïteit.
Daarnaast staat het ondernemerschap in specifieke sectoren onder druk. Jonge bedrijven zonder veel
reserves komen vanzelfsprekend sneller in de problemen. Vanaf mei opent een nieuw loket voor starters bij
de rijksoverheid, waardoor zij ook gebruik kunnen maken van een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).
TOZO
Sinds maart 2020 is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze
regeling wordt in onze arbeidsmarktregio door Senzer uitgevoerd. De TOZO-regeling is gedurende de
looptijd meerde malen gewijzigd. Zo was er de TOZO 1 (maart – mei 2020), de TOZO 2 (mei – oktober
2020), de TOZO 3 (oktober 2020 – april 2021) en is onlangs de TOZO 4 in werking getreden die vooralsnog
loopt tot 1 juli 2021. De onderlinge verschillen zitten onder meer in de looptijd en de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de desbetreffende regeling.
Sinds maart 2020 tot op heden hebben in Helmond 2.858 ondernemers een aanvraag gedaan voor de
TOZO-regeling. Hier is voor Helmond een totaalbedrag mee gemoeid van € 7.8 miljoen, waarvoor
gemeenten overigens volledig worden gecompenseerd door het rijk.
TONK
Veel mensen ervaren een inkomensdaling door de coronacrisis. Vanuit het rijk is er een tijdelijke regeling
bedacht om inwoners te ondersteunen die door corona problemen ervaren met het betalen van hun
woonlasten. Deze regeling heet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Helmond voert
die samen uit met de GR Peelgemeenten en de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook hiervoor wordt Senzer
ingezet. Het rijk wil met de TONK een breed publiek bereiken, want de regeling is aan te vragen voor
ondernemers, ZZP-ers en mensen in loondienst. Afhankelijk van hoe hoog de woonlasten zijn is de TONK
een eenmalig bedrag van € 750 of € 1.250 euro per huishouden. Sinds 22 maart is de TONK bij Senzer aan
te vragen en dat kan tot 1 augustus 2021.
Perspectief voor Jeugd
Eerder informeerden we u al uitgebreid over onze aanpak onder de vlag van ‘Perspectief voor Jeugd’. In
deze moeilijke tijd faciliteren en organiseren we diverse initiatieven om jongeren wat meer perspectief te
bieden. Dit doen we in gesprek met jongeren en we spelen in op de behoefte die we horen. Zo is in maart
Helmond Hangout live gegaan, een online platform voor jongeren uit Helmond. Tien weken lang worden er
tot wel honderdvijftig online-workshops voor jongeren georganiseerd op dit platform door lokale
ondernemers, instellingen en stichtingen. Er zijn tot nu toe al bijna 1.000 aanmeldingen binnen. Helmond
Hangout is afgetrapt met een goedbezocht online festival.
Daarnaast starten we in mei met een campagne om jongeren die hun (bij)baan zijn verloren te bereiken en
passend te ondersteunen.
Met betrokken partners als GGD, LEVgroep, BJ, GGZ en anderen werken we aan het aanpakken van
eenzaamheid onder jongeren. Verder organiseerden we met de GGD op 25 maart een online bijeenkomst
‘opvoeden in coronatijd’ voor ouders met pubers en heeft het project STORM samen met GGZ Oost-Brabant
een nieuwe online trainingsmodule beschikbaar gesteld voor jongeren die stress, eenzaamheid en spanning
ervaren door corona. We blijven de komende periode daar waar mogelijk en nodig initiatieven stimuleren en
faciliteren.
Heropeningsplan horeca Helmond 2021
Het college heeft op 22 maart jl. in afstemming met de horeca Helmond alvast enkele besluiten genomen om
de horeca te ondersteunen bij de heropening.
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Deze zijn bedoeld om de horeca te compenseren voor de beperkingen die de 1,5 m afstand oplevert en de
gevolgen van de maandenlange lockdown.
Zo mag de horeca in Helmond, net zoals in 2020, nog heel 2021 vergrote terrassen voeren. Daarmee
kunnen ze net zoveel meubilair plaatsen als voor de coronacrisis.
De Steenweg (deel Kromme Steenweg tot Kanaaldijk N.W.) heeft op de stoep beperkt ruimte voor vergrote
terrassen. Daarom mag de horeca daar tussen 15 april en 15 oktober 2021 van vrijdag 15.00 uur tot
maandag 11.00 uur terrassen tot de stoeprand zetten. Daarvoor wordt de Steenweg voor autoverkeer
afgesloten, zodat voetgangers veilig de terrassen via de straat kunnen passeren. De afsluiting is beperkt tot
het weekend om andere belanghebbenden (winkeliers, kantoren en omwonenden) tegemoet te komen.
Tot slot mogen de terrassen in Helmond-centrum (Steenweg, Havenweg, Kasteellaan, Markt en
Koninginnewal) vrijdag- en zaterdagnacht in 2021 open zijn tot 03.00 uur. De normale sluitingstijd is 01.30
uur. In augustus en september 2020 is hiermee al proefgedraaid.
Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de landelijke coronaregels en mogelijke versoepelingen.
Wat betreft de mogelijke openstelling van terrassen kent u ons standpunt al. Wij vinden het belangrijk dat er
met een positieve grondhouding wordt gekeken naar wat er wél kan. Het openen van de buitenterrassen kan
een mogelijkheid zijn om de drukte in de openbare ruimte te reguleren en zo te voorkomen dat te veel
mensen samenkomen in bijvoorbeeld parken waar de controle moeilijker is. In onze contacten met het rijk en
de veiligheidsregio dragen wij dit standpunt uit. Het kabinet heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat de
eerste stap wordt gezet op 28 april.
Financiële steunbesluiten horeca, winkels en evenementen (heffingen en huren)
Op 20 april hebben wij ook nog enkele steunbesluiten genomen met betrekking tot lokale heffingen en
huren. De horeca is in 2021 al maandenlang gesloten (en de winkels deels) en konden daardoor ook
terrassen en aanverwante zaken niet gebruiken. En er zullen na de (gedeeltelijke) heropening ook nog
beperkingen zijn.
Ook zijn er al maandenlang geen evenementen mogelijk. Daarom hebben wij de lijn doorgetrokken van 2020
om een deel van de lokale heffingen niet te innen als steun aan deze hard getroffen sectoren. Wij doen dit
grotendeels door tarieven op 0 te zetten. Dit vergt, net zoals in 2020, aanpassing van de Legesverordening
en de Verordening Precariobelasting. Hiervoor ontvangt u een raadsvoorstel. De gevolgen van deze
besluiten wegen wij integraal mee met de overige inkomstenderving en steunmaatregelen als gevolg van de
coronamaatregelen bij de 2e Berap 2021.
Concreet gaat het om de volgende besluiten: wij innen geen precariobelasting voor terrassen en
aanverwante zaken zoals uithangborden in 2021. Ook innen wij geen leges voor enkele specifieke
horecavergunningen. Aanvullend hierop verlenen wij huurkorting voor horecaserres op gemeentelijke
ondergronden aan de Havenweg-Kasteellaan onder dezelfde voorwaarden als huurkorting voor
ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren: 50% korting voor het laatste kwartaal 2020 en het eerste
kwartaal 2021 (onder enkele voorwaarden). Tot slot rekenen wij geen leges voor evenementenvergunningen
in 2021.
Evenementen in 2021
Om ervoor te zorgen dat we als gemeente evenementen kunnen faciliteren zodra dit van rijkswege weer is
toegestaan, ondernemen we nu al actie. Momenteel brengen we de wensen en behoeften van organisatoren
in kaart en stellen we een voorlopige evenementenkalender op. Op basis van de bij ons bekende informatie
bereiden we de vergunningverlening alvast ‘in potlood’ voor, zodat we snel kunnen schakelen op het
moment dat er groen licht komt. We merken dat veel organisatoren hun evenementen door willen schuiven
naar de tweede helft van dit jaar. Daar waar dit teveel druk levert op de evenementenkalender, treden we in
overleg over alternatieven. Als er geen alternatieven gevonden kunnen worden, moeten we keuzes maken.
Deze keuzes maken we op grond van de voorrangsbepalingen zoals beschreven in de evenementennota
‘Helmond, veelzijdige evenementenstad’.
Samen met Helmond Marketing, VVV Helmond en de nieuwe regiomarketingorganisatie Land van de Peel
zullen we ervoor zorgen dat de evenementen die later dit jaar georganiseerd worden de nodige publicitaire
aandacht krijgen.
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Vaccinatielocatie
Er wordt door de GGD hard gewerkt om de XL vaccinatielocatie aan de Haverdijk operationeel te krijgen. De
locatie opent op zaterdag 24 april. Als gemeente zijn we daarbij betrokken als vergunningverlener.
Onderdeel van de vergunning is een veiligheidsplan, dat een dezer dagen wordt afgerond. Een terrein aan
de Sojadijk, dat in ons bezit is, verhuren we aan de GGD om het parkeren mogelijk te maken. Dat wordt
goed afgestemd met omliggende bedrijven en uiteraard treffen we de nodige verkeersmaatregelen.
Ambtelijke organisatie
De organisatie werkt in navolging van de coronaregels nog steeds zoveel mogelijk thuis. Echter, de
dienstverlening aan onze stad gaat onverminderd door. Ook terwijl er achter de schermen een verhuizing
plaatsvond van het Stadskantoor naar de tijdelijke huisvesting in de torens aan de Binnen Parallelweg en in
Boscotondo. Deze verhuizing is vlekkeloos verlopen, maar voelt voor een groot deel van de collega’s ook
vreemd. Degenen die nu thuis aan het werk zijn en jaren werkzaam waren op het Stadskantoor, keren na
corona ‘ineens’ terug naar een nieuwe (tijdelijke) werkplek. Vanuit alle kanten begeleiden we de collega’s
hierbij zo goed mogelijk, ook al is het op afstand.
Vorig jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over de belangrijkste resultaten van de Monitor Thuiswerken.
Een onderzoek dat wij in samenwerking met de arbodienst hebben uitgevoerd binnen onze organisatie. Dit
onderzoek leverde een goed beeld op van de ervaringen die collega’s hebben met het thuiswerken. Deze
maand worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het nogmaals uitzetten van de Monitor
Thuiswerken. Ook dan zullen we weer vragen naar de ervaringen op het gebied van thuiswerken. Mocht er,
naar aanleiding van toekomstige versoepelingen, ook sprake zijn van hybride werken (deels op kantoor,
deels thuis) als wij de Monitor uitzetten, dan nemen wij dit onderwerp hierin ook mee. Het doel is om voor de
zomervakantie de uitslagen en analyse van de tweede peiling klaar te hebben.
Daarnaast blijven de actieplannen naar aanleiding van de uitkomsten van de vorige Monitor Thuiswerken op
de agenda van de afdelings- en teamoverleggen staan en blijven we onze medewerkers (individueel)
ondersteunen daar waar nodig. Zeker ook wat betreft de toenemende werkdruk die medewerkers ervaren,
zoals bleek uit de eerste Monitor. Momenteel brengen wij de incidentele en structurele vraagstukken over
werkdruk in relatie tot de beschikbare capaciteit (zowel inhuur als vast) in kaart. De realisatiekracht staat, net
als overigens bij andere gemeenten, onder druk en er wordt gewerkt aan een oplossing die recht doet aan
de omvang van de problematiek.
Op weg naar de opening van de stad
Ondertussen snakt iedereen naar meer vrijheden, en dat is logisch. Als gemeente gaan we ons de komende
tijd dan ook actief instellen op de periode waarin Helmond weer ‘open’ gaat. Via een team van diverse
ambtelijke disciplines willen we dit zo goed mogelijk faciliteren. En uiteraard doen we dit in nauwe connectie
met de stad. Ook wij hopen dat de horeca een flitsende herstart kan maken, dat ons centrum en de winkels
meer bezoekers mogen ontvangen en dat Helmond zich als evenementenstad weer snel op de kaart kan
zetten. We zetten erop in dat bedrijven die personeel zoeken deze kunnen vinden en dat mensen die tijdens
de coronacrisis zonder baan zijn gekomen, weer snel werk hebben. En we gaan ervoor dat sportclubs,
culturele instellingen en andere organisaties weer het kloppend hart van Helmond worden die ze voor maart
2020 ook al waren. Na het afbouwen van de eerste maatregelen zal dit van iedereen aanpassingen vragen,
waar we als gemeente graag bij ondersteunen.
We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Helmond,
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
burgemeester

H.J. de Ruiter
secretaris
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