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Geachte leden van de raad, 

 

Vorige week heeft het kabinet het perspectief geschetst voor de komende weken 

met betrekking tot de corona maatregelen. Zoals verwacht blijven veel 

maatregelen voorlopig nog van kracht. Gelukkig is er perspectief op meer 

bewegingsruimte en onderling contact tussen kinderen, meer zicht op kwetsbare 

gezinnen en iets meer rust voor ouders. Maar tegelijkertijd werd nog weer eens 

duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Er is nog geen perspectief op 

versoepeling van de maatregelen voor veel ondernemers en de culturele sector. 

Zij blijven voorlopig nog in grote onzekerheid over hun toekomst. Op basis van de 

aangepaste maatregelen is ook de noodverordening aangepast. U treft deze aan 

in de bijlage. 

 

Buitensport mogelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen 

Het kabinet heeft op 21 april besloten dat georganiseerde sportactiviteiten in de 

buitenlucht vanaf 29 april onder de volgende voorwaarden weer mogelijk zijn 

voor kinderen en jongeren: 

 Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij weer in de buitenlucht in 

georganiseerd verband mogen trainen.  

 Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen 

om georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Hierbij geldt echter wel dat er 

gesport moet worden op 1,5 meter afstand.   

Wedstrijden zijn vooralsnog verboden. 

 

Wij hebben direct contact gezocht met de buurtsportcoaches hoe we zoveel 

mogelijk kinderen op deze wijze de mogelijkheid kunnen bieden om te sporten. 

Daarbij kijken we in eerste instantie wat er door verenigingen zelf wordt 

georganiseerd en hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen aansluiten met een 

activiteitenprogramma door de buurtsportcoaches. We richten ons voor het 

aanvullende programma in eerste instantie op activiteiten in de meivakantie voor 
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de doelgroep van 13- tot 18-jarigen, omdat we zien dat deze groep de grootste 

behoefte heeft aan samenzijn. 

 

De gemeente stelt vanaf 29 april de volgende gemeentelijke 

buitensportaccommodaties open voor georganiseerde sporten voor kinderen en 

jongeren: sportpark Galecop, sportpark Zandveld, sportpark Parkhout en  

handbalvelden Galecop. Daarnaast zijn er een aantal sportverenigingen die 

beschikken over een eigen buitenaccommodatie. Zij krijgen uiteraard ook de 

ruimte om hun accommodatie open te stellen voor georganiseerd sporten.   

 

Vertraging 

Nu de maatregelen langer aanhouden, verwachten we bij een aantal projecten 

aanzienlijke vertraging. Met name voor projecten waar inwonersparticipatie een 

grote rol speelt is dit aan de orde. Dat geldt bijvoorbeeld voor betere buurten, 

klimaatadaptatie, de warmte transitie, groot onderhoudsprojecten in de openbare 

ruimte en stadsmarketing. We denken na over alternatieve vormen van 

participatie, waarbij we ons realiseren dat dit niet voor elk project een oplossing 

kan bieden. De herijking van de nota samen met de stad loopt ook vertraging op, 

omdat we deze nota juist in participatie met de stad tot stand willen brengen. We 

bereiden ons in alle gevallen al zoveel mogelijk voor en kijken wat wel mogelijk 

is. Zo beperken we de achterstand zoveel mogelijk en kunnen we een deel van de 

achterstand inlopen als participatie weer wél mogelijk is. We zullen hierbij 

tezijnertijd ook aandacht besteden aan de planning van participatietrajecten in 

een zelfde tijdsperiode.    

 

De provincie Utrecht verwacht vertraging bij de realisatie van het tramtracé, 

waardoor de geplande opleverdatum van 22 augustus waarschijnlijk niet gehaald 

wordt. In bijgaande brief treft u hierover meer informatie aan. Dit heeft 

vooralsnog geen gevolgen voor de overige ontwikkelingen in City. 

 

Zowel bij toezicht als in het sociaal domein zien we dat veel tijd en aandacht 

nodig is voor corona-gerelateerde werkzaamheden. Niet alleen onze eigen 

medewerkers zijn hier druk mee bezig. Veel partners in de stad zoals 

gezondheidscentra, onderwijs en zorgaanbieders hebben hun handen vol aan de 

zorg en ondersteuning van onze inwoners met inachtneming van de maatregelen. 

Dat leidt tot vertraging van beleidsmatige ontwikkelingen in de transformatie 

agenda en in het programma vernieuwing onderwijs- en sportaccommodaties.  

Veel bouwtrajecten in Nieuwegein gaan wel door. Zo hebben wij recentelijk een 

overeenkomst getekend voor realisatie van de geplande woningen in de 

doorslagzone. 
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Economische impact 

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat deze crisis een ongekende economische 

impact heeft. Het kabinet treft maatregelen om deze effecten te dempen, maar 

dat zal nooit voor 100 % mogelijk zijn. Inmiddels heeft WIL voor de gemeente 

Nieuwegein 1001 aanvragen behandeld in het kader van de TOZO. Er zijn 747 

aanvragen omgezet in betaling, 208 aanvragen staan klaar voor betaling. 

 

Als gemeente hebben we slechts beperkte mogelijkheden om ondernemers 

daadwerkelijk hulp te bieden. De VNG is in gesprek met het rijk over de 

maatregelen die op landelijk niveau worden getroffen. 

 

Ook de gemeentelijke begroting zal hard worden getroffen door de crisis. Veel 

kosten lopen door, terwijl de inkomsten teruglopen. Wij brengen de impact van 

de crisis zo goed mogelijk in beeld en willen u voor het zomerreces informeren 

over de stand van zaken en met voorstellen komen hoe hiermee om te gaan.  

Ook op dit terrein is de VNG in gesprek met het rijk. Op 23 april zijn in een 

bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG afspraken gemaakt hoe te komen tot 

compensatie van kosten en inkomstenderving van gemeenten in deze crisis. In 

algemene zin is afgesproken dat gemeenten voor de uitgaven die zij doen in het 

kader van corona en voor de derving van de inkomsten worden gecompenseerd. 

Hoe dit in de praktijk wordt vertaald naar concrete compensatiemaatregelen is nu 

nog niet bekend, dat zal nog zeker enkele maanden duren. Afgesproken is dat 

gemeenten zo snel mogelijk een eerste deel van deze compensatie ontvangen en 

dat we in de meicirculaire geïnformeerd worden over de stand van zaken. 

Daarnaast is besproken om de gemeenten in de komende jaren meer financiële 

stabiliteit te bieden door het accres voor de rest van de kabinetsperiode te 

bevriezen. In de komende twee weken kijken rijk en VNG hoe dit het beste kan 

worden vormgegeven. 

 

Zorg voor kwetsbare inwoners 

In de afgelopen weken hebben wij diverse aanbieders bevraagd op de 

zorgcontinuïteit in de huidige situatie, op de middellange termijn en op de langere 

termijn.  

 

In algemene zin zien wij dat aanbieders Wmo en jeugdhulp op allerlei manieren 

alternatieve hulp aanbieden zoals door beeldbellen, werkjes voor thuis te 

organiseren, of dagbesteding om te zetten naar individuele (digitale) begeleiding.  

Enkele doelgroepen reageren erg goed op de digitale begeleiding, waarbij men 

zelfs overweegt om dit structureel voort te zetten. Bij enkele aanbieders worden 

zelfs wachtlijsten ingelopen. Andere aanbieders verwachten een boeggolf aan 

hulpvragen op de langere termijn. In de eerste weken lag de focus van veel 
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aanbieders op het contact houden met de inwoner, nu starten aanbieders steeds 

meer alternatieven voor specifieke vormen van ondersteuning op om de 

behandeldoelen te realiseren. 

   

Sommige aanbieders geven aan dat niet voldoende beschermingsmiddelen 

voorhanden waren, omdat er zoveel schaarste is. Ze zijn dan wel aangemeld bij 

de juiste instanties om middelen te ontvangen als deze weer beschikbaar komen. 

Ondertussen nemen aanbieders de overige richtlijnen van het RIVM zoveel 

mogelijk in acht.   

 

Scholen nemen wekelijks contact op met alle kinderen. Als scholen geen contact 

kunnen krijgen wordt leerplicht ingeschakeld. Dit leidt in bijna alle gevallen tot 

goed contact, zoals wij u ook hebben gemeld tijdens een rondvraag tijdens een 

avond van de raad. Daar waar contact niet tot stand komt blijven we het contact 

zoeken.  

 

Ontwikkelingen huiselijk geweld 

Door de Corona-maatregelen zitten gezinnen voor langere tijd thuis, dicht op 

elkaar. Volwassenen werken zoveel mogelijk thuis, kinderen gaan niet naar 

school, niet naar vriendjes en niet naar sportclubs. De verwachting is dat dit tot 

spanningen thuis kan leiden. En dus tot meer huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Veilig Thuis Utrecht kan op dit moment geen beeld per 

gemeente geven, maar wel een globaal beeld voor de gehele provincie. Zij zien 

dat het aantal meldingen in 2020 toeneemt ten opzichte van 2019, maar dat die 

toename al zichtbaar was voor de Corona-maatregelen. Het aantal meldingen is 

niet gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  

 

Wel merkt Veilig Thuis op dat de ernst van de meldingen groter is. Heel 

voorzichtig wordt hieruit de conclusie getrokken dat mensen langer wachten met 

hulp zoeken, met als gevolg dat de problematiek ten tijde van de melding 

ernstiger is. Tegelijkertijd lijken vanaf week 15 “Coronagerelateerde” meldingen 

zichtbaar te worden. Doordat buren ook thuis zijn, zien en horen deze meer en 

bellen daartoe de politie of melden direct bij Veilig Thuis. Verder zijn er 

verhoudingsgewijs meer meldingen ontvangen over personen die psychiatrische 

problematiek hebben, waarbij depressie en dementie de voornaamste 

problematieken zijn. De personen die gemeld worden zijn ontregeld door de 

nieuwe situatie of door aanpassing van medicatie/ wegvallen van dagopvang. 

Geynwijs herkent dit beeld in grote lijnen voor Nieuwegein. 
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Noodopvang 

Tijdens de schoolvakanties loopt de noodopvang voor kinderen in kwetsbare 

gezinnen en de opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen door. Ook als 

de scholen weer opstarten zal noodopvang beschikbaar blijven. 

 

De basisscholen gaan per 11 mei weer open volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Alle scholen werken op dit moment een voorstel uit hoe zij denken hier invulling 

aan te geven en leggen dit voor aan hun medezeggenschapsraad. Daarna vindt 

(in goed overleg) afstemming plaats met de buitenschoolse opvang hoe zij hier zo 

goed mogelijk op kunnen aansluiten.  

 

Het beeld in de stad 

Ook in Nieuwegein wordt het drukker, met name in City en in de parken. De 

meeste mensen houden zich hierbij goed aan de regels. Onze toezichthouders 

blijven iedereen aanspreken die zich niet aan de regels houdt. Waar dit niet helpt 

worden formele waarschuwingen of boetes uitgedeeld. Veel bouwmarkten hebben 

al weken een grote toestroom van bezoekers, maar ook hier houdt men zich goed 

aan de regels. Inmiddels heeft een tweede helikopterlanding bij het Antonius 

ziekenhuis plaatsgevonden. Goede afspraken tussen ziekenhuis en de 

toezichthouders hebben ertoe geleid dat fietsers tijdig zijn omgeleid.  

Er staan nog altijd rijen voor het afvalbrengstation. Daarnaast worden er nog 

altijd veel meer meldingen gedaan voor grof vuil en wordt ook veel grof vuil 

buiten geplaatst zonder melding. De RMN zet extra capaciteit in om het afval zo 

snel mogelijk op te halen. 

 

Actuele informatie 

Wij willen u graag accuraat informeren over het aantal Nieuwegeinse inwoners die 

zijn getroffen door corona. Cijfers verouderen snel. Dat maakt dat het bijna 

onmogelijk is om u voortdurend een actueel beeld te geven. Daarom verwijzen 

wij u voor de meest actuele cijfers graag naar de site van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Als u naar het kaartje scrolt, 

vervolgens op het pijltje rechts naast het kaartje klikt en vervolgens de optie 

‘tabel tonen’ kiest ziet u de meest actuele cijfers voor alle gemeenten. 

In de bijlage treft u daarnaast een rapportage van de GGD regio Utrecht aan van 

21 april 2020, waarin zij een overzicht geven van de ontwikkelingen in de zorg 

(acuut en niet-acuut). 

 

Tot slot 

Wij zien dat de maatregelen een groot uithoudingsvermogen vragen van alle 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Het vraagt van ons allen 

veel meer geduld en aanpassingsvermogen dan we twee maanden geleden voor 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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mogelijk hadden gehouden. We zijn met elkaar in staat gebleken om de trend te 

keren. Er is nog steeds groot draagvlak voor de maatregelen, maar de discipline 

om het vol te houden vraagt zijn tol. Daar zullen onze toezichthouders uiteraard 

rekening mee houden.  

 

We zullen nog lange tijd in onzekerheid blijven over de omvang van de effecten.  

Met inachtneming van alle onzekerheden zullen wij u, voor zover dat in ons 

vermogen ligt, op passende wijze blijven informeren over de ontwikkelingen in 

Nieuwegein.  

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 burgemeester en wethouders, 

  

  

 Ellie Liebregts Frans Backhuijs 

 secretaris burgemeester 

 

Bijlagen: 

 

 Noodverordening dd 29 april 2020 

 Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten mbt opgetreden risico’s 

project Vernieuwing Regionale Tramlijn 

 Regionale rapportage COVID-19 GGD regio Utrecht dd 28 april 2020 

 Uitkomsten onderzoek impact corona crisis Nieuwegein GGD regio Utrecht 


