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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op 

de tegemoetkoming voor afgelaste evenementen, de derde update van de dashboard sociale 

impact van corona en de toevoeging van ventilatie aan de basismaatregelen.  

 
Gemeentelijke taak beoordelen claims evenementen 
Vanwege het sterk oplopende aantal besmetting sinds begin juli heeft het kabinet besloten om  

ongeplaceerde evenementen van 10 juli tot en met 13 augustus te verbieden. Veel organisatoren 

van evenementen konden op die korte termijn hun evenement niet hierop aanpassen en in veel 

gevallen is het überhaupt geen optie. Er bestond hiervoor al een garantieregeling voor 

professionele organisatoren en deze is verder uitgebreid voor lokale en regionale evenementen.  

  

Tal van, met name regionale en lokale evenementen behoren niet tot de doelgroep van deze 

regeling. Het kabinet heeft besloten om voor deze groep met een Aanvullende Tegemoetkoming 

Evenementen te komen. Hierop kunnen organisatoren van evenementen die in de periode tussen 

10 juli en 13 augustus zouden plaatsvinden een beroep doen. Denk hierbij aan lokale 

(muziek)festivals en zomerfeesten. Zowel de voorwaarden als de uitvoering van de regeling worden 

nog verder uitgewerkt. Bij de criteria waar evenementen aan moeten voldoen kan worden gedacht 

aan: 

• Er zijn voor 9 juli aantoonbaar voor minimaal €2500 aan kosten gemaakt of reeds juridisch 

verplicht zijn, ten behoeve van evenementen die door het besluit van 9 juli verboden zijn en 

die daarop zijn geannuleerd door de organisator.  

• Het evenement komt niet in aanmerking als er sprake is van een subsidie op grond van de 

garantieregeling.  
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• Het evenement betreft een publiek toegankelijke, vergunnings- of meldingsplichtig 

evenement. Bruiloften of bedrijfsfeesten behoren daarmee niet tot de doelgroep. 

Verdere uitwerking nodig 

De komende periode wordt de regeling verder uitgewerkt door het rijk. Ook de VNG werkt hieraan 

mee, omdat de beoordeling of organisatoren in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij 

gemeenten komt te liggen. Gemeenten kennen de lokale situatie goed en hebben al eerder contact 

gehad met de organisatoren voor het verlenen van de vergunning. Dit betekent dat gemeenten er 

een extra taak bij krijgen. Over de uitbetaling van de regeling wordt gezocht naar een geschikte 

aanpak, zodat gemeenten daarin zo min mogelijk belast worden. Vanwege de complexiteit is de 

verwachting dat de uitwerking enige tijd duurt. Zodra er meer duidelijkheid is, informeert de VNG u 

hierover. 

  
Derde update Dashboard Sociale Impact van corona 

Het lijkt voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant 

op te gaan. Dit blijkt uit de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van corona. 

Vooral bij jongeren en jongvolwassenen laat het dashboard zien dat de impact van corona op het 

leven groot is. Zo verslechterde de mentale situatie vanaf de kerstperiode van 2020 voor hen 

aanzienlijk, maar inmiddels bewegen de cijfers voor deze groepen de goede kant op. In de laatste 2 

metingen is een stijging zichtbaar, als we kijken naar mentale gezondheid en het cijfer dat men aan 

het eigen leven geeft. Afgelopen jaar riep de commissie Depla gemeenten regelmatig op niet over, 

maar met jongeren te praten over de corona-aanpak en de gevolgen daarvan. Die oproep lijkt nog 

steeds actueel, nu met de stijgende besmettingen er vooral wordt gekeken naar het gedrag van 

jongeren. 

 

Minder eenzaamheidsgevoelens 

Als het gaat om gevoelens van eenzaamheid valt de groep 16-24 jarigen op. Met uitzondering van 

de periode van de zomervakantie in 2020 ligt het aandeel dat zich enigszins tot sterk eenzaam voelt 

tussen 75 en 80%. Dat is significant hoger dan de overige leeftijdsgroepen, waar de ervaren 

eenzaamheid tussen de 50% en 65% ligt. Ook hier zien we in de meest recente onderzoeken een 

daling van de eenzaamheidsgevoelens. 

 

Spanningen over onderwerp vaccinatie 

De jongeren zeggen het lastig vinden om te praten over of ze wel of niet een vaccin willen nemen. 

Ze signaleren dat er rond dat onderwerp verschillende kampen lijken te ontstaan. Daardoor kunnen 

familiebanden op scherp komen te staan en zijn er bijvoorbeeld vrienden die niet meer samen op 

vakantie willen gaan. De jongeren vragen zich af hoe de samenleving in de toekomst om zal gaan 

met wel- en niet-gevaccineerden. 

Meer informatie :Ga naar het Dashboard Sociale Impact Corona   

 
Ventileren toegevoegd aan set basismaatregelen 
Het coronavirus verspreidt zich via de lucht, ook als er weinig mensen in een ruimte zijn. Ventilatie 

helpt om de verspreiding van virussen, zoals corona, te beperken. Hoewel het onbekend is in welke 

mate luchtverversing helpt de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet het 

wel opgenomen in de set basismaatregelen. Zorg dat thuis, in winkels, op school, maar ook in de 

buurthuizen en op het werk regelmatig wordt gelucht. Daarnaast blijven ook de andere basisregels 

belangrijk: handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten en je laten testen. 

  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona/
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Het is belangrijk dat luchtverversingsinstallaties in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig 

verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Volg minimaal het Bouwbesluit 2012, de geldende 

landelijke richtlijnen en controleer de instellingen. Gemeenten kunnen vanuit hun expertise met 

Bouw- en Woningtoezicht gebouweigenaren hierbij helpen. 
 

Meer informatie: Ventilatie en luchtreiniging | RIVM<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/ventilatie> 

 

Landelijke dialogen over herstel en vernieuwing na corona 
In het voorjaar 2021 heeft het rijk 80 groepsgesprekken georganiseerd, onder de noemer Wat is 

jouw idee. Aan de zogenoemde dialoogtafels gingen overheid, bedrijven, wetenschap en inwoners 

met elkaar in gesprek.  

Een aantal dialoogtafels werd voorgezeten door een burgemeester of wethouder. De resultaten van 

de dialoogtafels zijn samengevat in het rapport: “Nederland versterkt verandert vernieuwt”. Het 

biedt handvatten en kunnen een inspiratiebron zijn voor gemeentelijke herstelplannen. 

Meer informatie Uitkomst landelijke dialoog inspiratie voor lokale plannen 

 

Verlenging wetten 
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De looptijd 

van deze wet is opnieuw verlengd tot 'ten minste 1 november 2021'. Over de Tijdelijke wet 

maatregelen Covid-19 loopt op 1 september af. Hierover wordt naar verwachting half augustus een 

besluit genomen over eventuele verlenging. De VNG heeft al eerder aangegeven hier voorstander 

van te zijn.  

 
Aanvulling FAQ’s 
Op vng.nl/corona is een aantal FAQ’s toegevoegd aan de rubriek Tijdelijke wet maatregelen covid 

19. Het gaat dan om zogenaamde cross-over-situaties waar op een locatie ook eet- en of 

drinkgelegenheden zijn. Bijvoorbeeld een bowlingbaan met een eigen eetgedeelte. Ook deze zomer 

blijven we de FAQ's aanvullen en updaten en is de covid-helpdesk bereikbaar via de gebruikelijke 

kanalen. 

 

Tot slot 
Deze zomer werken nog een aantal corona-maatregelen door die een inzet vragen van gemeenten. 

Mocht er aanleiding toe zijn, dan versturen wij u weer een corona-ledennieuwsbrief. Tenzij er 

tussentijds aanleiding toe is, zullen we naar verwachting rond half augustus de eerstvolgende aan u 

mailen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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