Q&A Ondersteuningspakket middellange termijn Gemeente Breda

Algemene vragen


Wanneer gaan deze nieuwe maatregelen uit dit Bredase pakket in?
Het ondersteuningspakket gaat zo snel mogelijk in. De gemeenteraad gaat binnenkort een
besluit nemen over het pakket.



Tot wanneer gelden de maatregelen uit het nieuwe ondersteuningspakket?
Het ondersteuningspakket is in ieder geval beschikbaar t/m 30 september 2020. Als er
landelijke afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld over ‘zorg’ of over ‘cultuur’ dan sluiten we
daar natuurlijk bij aan.



Bevat het pakket vooral nieuwe maatregelen?
Nee niet alle maatregelen zijn nieuw: we hebben in maart al een start gemaakt en pakken nu
verder door.
b.v. innen we geen precario voor terrassen zolang deze niet kunnen worden uitgestald (er was
al uitstel verleend). Deze hoeven niet te worden betaald als gevolg van de gedwongen
sluiting.



Hoe kan ik een maatregel uit het ondersteuningspakket aanvragen?
Gemeente Breda is druk bezig met het inrichten van procedures voor het verwerken van de
ondersteuningsmaatregelen. Niet voor alle maatregelen is op korte termijn een bijzonder
proces nodig (juridisch of in besluitvormend). We vinden het belangrijk om u zo snel mogelijk
te laten weten dat dit pakket beschikbaar komt. Zodra we achter de schermen klaar zijn met
het concreet maken en inrichten, krijgt u informatie via de voor u gebruikelijke
contactpersonen (teams) en gemeentelijke kanalen. Houdt ook corona.breda.nl en onze
Facebook-pagina in de gaten voor nieuws.



Wordt het ondersteuningspakket verlengd indien nodig?
Ruim voor 1 oktober 2020 wordt bekeken of verlenging van maatregelen nodig is. Daar
kunnen we nu nog niets over zeggen.



Kunnen alle inwoners van Breda gebruik maken van het nieuwe pakket?
Het ondersteuningspakket is voor specifieke doelgroepen in Breda (ondernemers, sport, zorg,
sociaal maatschappelijk, evenementen en cultuur). De informatie per thema geeft u inzicht of
er maatregelen voor u van toepassing zijn. Ondernemers die hun bedrijf in Breda hebben en
zelf elders wonen, kunnen contact opnemen met het Ondernemersteam.



Geldt het pakket ook buiten Breda?
Het ondersteuningspakket van de Gemeente Breda is alleen bestemd voor inwoners,
ondernemers, instellingen en organisaties binnen Breda. Overige gemeenten hebben hun
eigen beleid/pakket.
Als regionale zorgbedrijven diensten aanbieden aan inwoners van Breda dan gelden de
maatregelen ook voor hen. Verder geldt voor ‘zorg’ dat ook wij aansluiten bij afspraken die we
samen met alle gemeenten en de VNG maken met het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.



Is dit pakket met ondersteuningsmaatregelen compleet?
Zie de inhoud van dit pakket als ‘extra’ bovenop dat wat we in ieder geval kunnen oppakken.
In actieprogramma’s zoals de Economische Visie, Cultuurvisie staan ook mogelijkheden om
initiatieven en veranderingen te steunen. Die gaan we natuurlijk benutten.

Cultuur


Weet de gemeente al welk bedrag aan steunmaatregelen Breda van het rijk ontvangt?
Nee, dat is nog niet bekend. We werken hierin ook samen met andere Brabantse gemeenten
en de provincie Noord-Brabant.



Wat wordt verstaan onder ‘een lagere subsidieprestatie’?
Door de gedwongen sluiting kunnen veel geplande activiteiten niet doorgaan. Dit heeft
gevolgen voor de vaststelling van subsidies. We accepteren dat activiteiten niet zijn
uitgevoerd of op een andere manier worden ingevuld.



Vraagt de gemeente de subsidie dan terug?
In principe vorderen we de subsidie niet terug, tenzij de omstandigheden hiertoe aanleiding
geven. Bijvoorbeeld wanneer een activiteit niet doorgaat en de subsidieontvanger hiervoor
geen kosten maakte. We gaan er wel vanuit dat ontvangers van subsidie een maximale
inspanning leveren om andere (vergelijkbare) activiteiten te verrichten binnen de
mogelijkheden.



Wat moet ik doen als mijn subsidieprestatie lager is of mijn project niet kan doorgaan?
Praktisch gezien, maken we geen nieuwe subsidiebeschikking. Het vaststellen gebeurt via de
reguliere verantwoording. Als je vragen hebt voordat je jouw verantwoording moet indienen,
stuur dan een email naar subsidieloket@breda.nl



Kan ik in deze tijd van coronacrisis voor mijn nieuwe projecten dit jaar een subsidie
aanvragen?
Ja, dit blijft het hele jaar mogelijk. Individuele makers of collectieven kunnen een beroep doen
op de Makersregeling. Organisatoren van projecten kunnen een aanvraag doen binnen het
fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed. Aanvragen binnen de Makersregeling moeten minimaal 6
weken voor de start van het project door ons zijn ontvangen. Aanvragen binnen het Fonds
Cultuur en Cultureel Erfgoed moeten minimaal 13 weken voor de start van een project
ontvangen zijn.



Welke maatregel is er voor de grote cultuurorganisaties met een publieksfunctie?
We zullen de huur kwijtschelden voor gebouwen die als gevolg van de coronacrisis verplicht
gesloten zijn. Het gaat om gebouwen die we rekenen tot de hoofdstructuur en enkele andere
panden: Chassé Theater, Mezz, Nieuwe Veste, Stedelijk Museum Breda, Podium Bloos, De
Stilte, Pier 15 en overige kleine cultuurpanden aan de Markendaalseweg 75. Verder kunnen
veel culturele organisaties gebruik maken van landelijke maatregelen zoals TOGS
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en NOW (Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid).



Welke andere maatregelen zijn er voor professionele kunst en erfgoedorganisaties?
Deze organisaties zullen veelal geholpen worden door het behoud van hun subsidie en in
sommige gevallen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van hun huur. Als dit niet toereikend of
mogelijk is, kan een organisatie die van groot belang is extra ondersteuningsmiddelen
ontvangen.
Voor kleinere culturele en erfgoedorganisaties die van groot belang zijn en buiten de boot
dreigen te vallen bij andere regelingen worden ondersteuningsmiddelen cultuur beschikbaar
gesteld van vergelijkbare grootte als het Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed. Op 15 juni
wordt bekend gemaakt welke voorwaarden gelden om hiervan gebruik te kunnen maken.
Verder kunnen culturele organisaties gebruik maken van landelijke maatregelen zoals TOGS
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en NOW (Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid).



Zijn er maatregelen als ondersteuning voor makers?
Culturele ZZP’ers kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van hun inkomen via de
TOZO-regeling. Makers in de podiumkunstensector kunnen een aanvulling op de TOZO
krijgen via het Chassé Cultuurfonds https://www.chasse.nl/pQ4Q2sY/chasse-cultuurfonds-noodsteun
Daarnaast vinden we het belangrijk dat makers hun beroepspraktijk blijven ontwikkelen. Ze
kunnen hiervoor een beroep doen op onze Makersregeling.



Zijn er maatregelen als ondersteuning voor de amateurkunstsector?
Om de infrastructuur van de amateurkunstsector te behouden, wordt een fonds opgericht ter
grootte van 10% van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de jaarsubsidies
Amateurkunst. Per organisatie kan er een bijdrage worden uitgekeerd van maximaal
€ 5.000,-. De voorwaarden die hiervoor gelden maken we op 1 juni bekend.



Als de huur (deel) wordt kwijtgescholden, moet deze dan later worden terugbetaald?
De huur die de gemeente kwijtscheldt tijdens de periode t/m 30 september 2020 hoeft alleen
te worden terugbetaald als de realisatie van de organisatie dit jaar hiertoe aanleiding geeft.
Zonodig verrekent de gemeente de nu gegeven restitutie of korting bij het definitief vaststellen
van de subsidie.

Sport en evenementen


Mijn evenement kan niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Moet ik toch leges
betalen?
Nee, we innen geen leges als de evenementen niet doorgaan. Als de leges al zijn betaald,
krijgt de organisator het bedrag terug.



Mijn evenement is geannuleerd door de coronamaatregelen, maar er zijn al kosten
gemaakt.
Als een evenement dat subsidie van ons ontvangt, geannuleerd wordt door de
coronamaatregelen, maar al kosten heeft gemaakt, vergoeden we deze op voorwaarde van
een maximale inspanningsverplichting om ook compensatie te krijgen vanuit een verzekering.
Daarbij kijken we ook of de organisator de kosten mogelijk op een later moment alsnog kan
terugverdienen.



Mijn evenement staat gepland ná 1 oktober 2020. Kom ik ook in aanmerking voor
compensatie ?
Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020 als onderdeel van de landelijke maatregelen.
Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de situatie na 1 oktober. Voor evenementen die
Subsidie van de gemeente ontvangen, is maatwerk nodig.



Onze sportvereniging maakt gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie. Tot
wanneer gaat de gemeente huur compenseren?
We compenseren voor de hele periode dat de sportvereniging een gemeentelijke
sportaccommodatie huurt en daarvan geen gebruik kan maken door de verplichte sluiting. Dit
betekent dat de huur niet betaald wordt aan de gemeente of dat de huur wordt terugbetaald.
De maatregelen voor onze huurders gelden tot 1 oktober 2020. Ruim voor die datum wordt
bekeken of verlenging nodig is.



Onze verenging huurt een sportaccommodatie bij een commerciële aanbieder. Komen
wij ook in aanmerking voor het kwijtschelden van huur?
Uw vereniging valt dan buiten dit gemeentelijk pakket. Wij raden u aan zelf in gesprek te gaan
met de aanbieder/eigenaar en een moreel appel te doen.



Kunnen commerciële sportaanbieders ook aanspraak maken op het
ondersteuningspakket ?
Onderdeel van dit pakket is het gedeeltelijk terugbetalen van de huur aan NAC (voor het
stadion) en aan Optisport (voor de kunstijsbaan).
Verder worden commerciële sportaanbieders aangemerkt als ondernemers en kunnen geen
beroep doen op onderstaande maatregelen voor sport. Zij kunnen als ondernemer een beroep
doen op de steunmaatregelen die voor ondernemers worden uitgewerkt.



De bestaanszekerheid van onze sportvereniging komt in het geding. Wat kunnen we
doen?
Als de bestaanszekerheid van verenigingen in het geding komt, kunnen we maatwerk leveren.
Hiervoor stellen we een budget beschikbaar van € 250.000,- van waaruit we dat maatwerk
kunnen bieden. We passen het maatwerk toe als middel om bestaanszekerheid te
garanderen, niet als compensatie voor gederfde inkomsten. Dus maatwerk betekent niet per
definitie financiële steun of een lening. We gaan in ieder geval in gesprek met uw vereniging
om o.a. vast te stellen wat de aanleiding tot de problemen is. En daarnaast zal het gesprek
ook over het maatschappelijk belang van de vereniging gaan.

Zorg en sociaal-maatschappelijk


Geldt voor afspraken in de zorg dezelfde datum van het ondersteuningspakket t/m 30
september?
Wij volgen de landelijke afspraken over het continueren van zorg. Deze zijn gemaakt met het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport en lopen vooralsnog tot 1 juni 2020.



Zijn er maatregelen in het ondersteuningspakket opgenomen voor zorgorganisaties?
In het algemeen geldt dat het onze taak is om bepaalde zorgtaken te leveren, ook nu. We
doen inspanningen om de continuïteit van de zorg overeind te houden en sluiten aan bij de
afspraken die landelijk worden gemaakt. Daar zijn de VNG en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij betrokken. De afspraak is dat clienten die zorg nodig
hebben, deze blijven ontvangen, als kan dat op een andere manier zijn. Het is belangrijk dat
niemand door verandering in de zorg tussen wal en schip valt.



Doet de gemeente Breda dit alleen voor zorgorganisaties?
Zorgorganisaties werken vaak voor meerdere (soms tientallen) gemeenten. Er zijn op landelijk
niveau afspraken gemaakt over de financiering. Het bieden van zorg aan onze kwetsbare
inwoners staat voorop. En met landelijke richtlijnen wordt voorkomen dat elke gemeente
eigenstandig eisen gaat stellen aan een zorgorganisatie. Waar een zorgaanbieder in de knel
komt door de coronacrisis, is financiële ondersteuning nodig. We kijken dan samen wat vanuit
het Rijk mogelijk is en wat aanvullend nodig is. Dit is maatwerk.



Onze jeugdzorgorganisatie heeft te maken met vraaguitval en daardoor wegvallen van
inkomsten. Is het hulpmiddelenpakket van toepassing op ons?
Voor het domein Jeugd is een gemeentelijke continuïteitsbijdrage-regeling uitgewerkt. Deze
wordt toegekend als de inkomstenderving hoger is dan 20%. De regeling loopt tot 1 juni.
Deze afspraken gelden voor de hele jeugdregio. Als de gemeenten het gezamenlijk nodig
vinden dan kan de regeling worden verlengd. Details en uitganspunten staan in het
Ondersteuningspakket middellange termijn.



Welke maatregelen zijn er voor de Wmo-organisaties?
Ook voor de Wmo-sector stellen we de continuïteit van de diensten voorop. De organisaties
kunnen de gebruikelijke tarieven voor hun dienstverlening declareren, ook als deze anders of
minder dan gebruikelijk worden ingevuld. Dit geldt ook voor organisaties die jeugdzorg bieden.
Levert een organisatie echt meerwerk door de coronacrisis dan zoeken we naar een manier
om dat te vergoeden. Dat gebeurt ook voor extra kosten die gemaakt worden door b.v. het

gebruiken van persoonlijke beschermingsmaterialen en desinfectiemiddelen. Over deze
meerkosten in de zorg zijn afspraken gemaakt met het Rijk. We gaan als gemeente hierover
verder in overleg en maatwerk moet worden geleverd.


Zijn er maatregelen voor het doelgroepenvervoer?
Ja, hiervoor zijn op regio-niveau afspraken gemaakt en deze moeten nog verder worden
uitgewerkt. Er zijn taxibedrijven die door de coronacrisis b.v. weinig ritten maken. Zij kunnen
compensatie tot 80% op het vaste rittarief. We gaan ervan uit dat deze bedrijven zich
inspannen om in aanmerking te komen voor andere steunmaatregelen. Het is de bedoeling
dat de gemeentelijke compensatie direct ten goede komt aan de vaak kleinere taxibedrijven
die het doelgroepenvervoer daadwerkelijk uitvoeren en dat deze bedrijven in deze periode
geen ontslagen aanvragen.



Kunnen organisaties die aangesloten zijn bij Zorg voor elkaar Breda extra subsidie
krijgen?
Enkele gesubsidieerde organisaties die zijn aangesloten bij Zorg voor elkaar Breda hebben
het verzoek gekregen om extra activiteiten op te pakken tijdens de coronacrisis. Waar
mogelijk dekken we deze uit lopende subsidies. Want binnen die subsidies zijn immers ook
activiteiten weggevallen door de coronacrisis. We gaan er ook vanuit dat het Rijk de
meerkosten door het verrichten van extra zorgtaken en inspanningen compenseert. We
reserveren hiervoor wel een bedrag van maximaal € 150.000,-



Welke maatregelen zijn er om het bestaansrecht van de wijkcentra en vrijwillige
besturen te behouden?
De 35 dorps- en wijkcentra in Breda hebben een belangrijke maatschappelijke rol. We vinden
het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijk blijven bestaan. Daarom willen we de
nodige inspanning doen om de bestaanszekerheid te garanderen.
We verwachten dat er voor een langere periode (verder dan mei) sprake zal zijn van
inkomstenderving die de organisaties niet later kunnen terugverdienen. We richten ons op
behoud van de dorps- en wijkcentra en vrijwillige besturen. Dit gebeurt aan de hand van
maatwerk zoals het helpen bij indienen van aanvragen voor één van de rijksregelingen, de
gemeentelijke vouchers voor financiële ondersteuning of een gift voor vaste kosten.

Economie


Zijn de nieuwe maatregelen beschikbaar in combinatie met bestaande, landelijke
regelingen? (bijv. in combinatie met TOZO, TOGS, NOW).
Het verlenen van voorschotten op landelijke regelingen is niet meer nodig omdat deze nu
functioneren en ook uitgekeerd worden. De maatregelen die we nu toevoegen zijn extra, en
gericht op punten waar de landelijke regelingen geen uitkomst bieden.



Biedt de Gemeente Breda hulp bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van
mijn bedrijf?
We breiden het bestaande ondernemersspreekuur uit in de vorm van online live sessies en
er komt een apart loket voor ondernemers in zwaar weer. Ook helpen we bedrijven bij om een
digitaliseringsslag te maken. We verlengen de inzet van business coaches en breiden de
voucherregeling uit. Naast de ‘voucherregeling financiële analyse VFAB’ komt er nu ook een
voucher voor financieel advies voor ondernemers met continuïteitsvraagstukken.



Met welke vragen kan ik terecht bij het WerkgeverServicepunt West-Brabant?
Het WSP heeft een online crisisloket waar werkgevers terecht kunnen met
arbeidsmarktvragen in relatie tot corona. Ook is er inzicht in het (online) leeraanbod en vindt
er matching plaats om vraag en aanbod van personeel te verbinden.



Wat wordt verstaan onder een ‘snelproces’?
Ook in deze crisistijd komt veel creativiteit los. Ondernemers komen bij ons met tijdelijke
initiatieven om zo toch nog omzet kunnen generen. Deze ondernemers willen we binnen een
korte termijn (7 dagen) duidelijkheid kunnen geven. Hiervoor willen we een punt (een ‘loket’)
binnen de gemeente inrichten waarlangs het initiatief binnenkomt en in een ‘snelproces’ tot
een antwoord leidt. De ondernemer hoeft dan niet langs allerlei loketten of afdelingen. Het
gaat om initiatieven die vaak niet in huidig lokaal beleid/regelgeving passen.



Mijn start-up / scale-up valt buiten alle landelijke regelingen. Wordt hier iets voor
geregeld in het gemeentelijke pakket?
Startups, scale-up en innovatieve bedrijven vinden we in Breda belangrijk voor de
economische ontwikkeling en vernieuwing (zie Economische Visie). Voor grotere leningen is
er inmiddels een fonds via de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij), voor kleinere
leningen willen we een eigen fonds beschikbaar hebben waaruit we onder bepaalde
voorwaarden leningen kunnen verstrekken aan startups.



Wat wordt bedoeld met ‘Unlock Challenges’?
Met de ‘Unlock Challenges’ stimuleren we de stad om met creatieve ideeën te komen. Er is al
veel creativiteit getoond en nog meer nodig gericht op de 1,5 meter economie/samenleving en
ook met oog op economisch herstel en transitie. De beste ideeën worden beloond met een
bedrag om ze verder uit te werken. Hiermee willen we het economisch herstel versterken en
bespoedigen. Laten we de transitie als stad nu ook als kans pakken.



Waarom wordt er gedacht aan het reguleren van de uitverkoop?
Vooral kleine winkeliers zonder reserves hebben het nu zwaar. Door de uitverkoop pas op 1
juli te laten starten, is het mogelijk kleine winkeliers te helpen. Echter is dit nu nog niet
mogelijk omdat de wet dit niet toestaat. Het rijk onderzoekt er mogelijkheden zijn voor zo’n
maatregel. Als gemeente werken we samen met de Stichting Ondernemersfonds Breda aan
een lokale ‘deal’ omtrent het uitstellen van de uitverkoop periode.



Wat doet Breda om lokale samenwerkingen te bevorderen?
De gemeente pakt haar rol in het koppelen van creatieve bedrijven en andere sectoren om
nieuwe businessmodellen te bedenken. We zetten in op het bevorderen van innovaties via
clusters en proeftuinen. Ook maken we gebruik van structuren en netwerken om nieuwe
verbindingen te leggen en zo nieuwe kansen te creëren.

Participatie


Welke maatregelen neemt de Gemeente Breda met oog op meer mensen in de bijstand
en ook meer mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening?
Dat begint met het voorbereiden op de grotere toestroom van Bredanaars die als gevolg van
de crisis een beroep op ons doen. Hiervoor is extra personeel nodig. We moeten onze
verplichtingen bij het uitvoeren van de Participatiewet nakomen en nemen extra kosten van
meer formatie eerst voor eigen rekening.



Is er hulp voor inwoners die financieel in de problemen komen door Corona?
We hebben nog meer aandacht voor mensen die in geldproblemen komen, denk aan jongeren
die werken op basis van een oproepcontract of de ‘werkenden armen’ b.v. een ZZP-er, die nu
klappen als gevolg van de crisis krijgen. Bredanaars die hulp nodig hebben met financiële
vragen, gaan we goed ondersteunen om zo te voorkomen dat ze in een meerjarige
uitzichtloze situatie terecht komen. We kunnen hier nog geen cijfers of maatregelen aan
verbinden.



Wat doet de Gemeente Breda (en UWV) om een werkzoekende met een tijdelijke WWuitkering snel naar werk te begeleiden?
Ook in deze tijd zijn we er voor Breda werkgevers én burgers.
We gaan nóg meer inzetten op preventie. Het WerkgeversServicepunt is al aan de voorkant –
aanvragen levenshoud – aan de slag. Hierdoor zetten we in op snel en accuraat een
aanvraag te behandelen. Dit doen we enerzijds door afstemming tussen de kandidaat
(werkzoekende) en de oud-werkgever voor baanbehoud via één van landelijke of lokale
maatregelen. Anderzijds doen we dat door bemiddeling naar nieuw betaald werk bij één van
de relaties uit het WSP-netwerk.



Hoe kan de Gemeente Breda de snelheid bevorderen bij het begeleiden naar werk?
Samen met het UWV richten we een team in dat kortdurende WW-aanvragen (maximaal 3
maanden) in beeld brengt en proactief kijkt naar mogelijkheden naar betaald werk. Hierdoor
trachten we, in kader van preventief handelen, meer grip te krijgen op een mogelijke
toestroom en proberen we de instroom niet sterk te laten stijgen. Via websites gaan we
informatie bieden over scholing en faciliteren we digitaal bemiddeling van ‘werk-naar-werk’.

Stedelijke ontwikkeling


Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op ruimtelijke ordening?
De gevolgen / problematiek rondom ruimtelijke ordening nemen we mee in de lange termijn
maatregelen omdat de gevolgen bij bepaalde sectoren ook pas op lange termijn zichtbaar
zullen zijn. Op dit moment zijn er geen signalen van vertraging bij de stedelijke ontwikkeling
en wonen.

Afvalservice


Hoe ‘tijdelijk’ is het tweede milieustation?
Dit is de constructie zo lang dit nodig blijkt. Dit hangt samen met de (landelijke) maatregelen
en de 1,5 meter richtlijn. Deze worden op de locaties nauwlettend opgevolgd. Daarnaast
hangt dit ook samen met de periode dat mensen vooral thuis werken en thuis blijven. Dit
stimuleert het opruimen en klussen en leidt tot het grote aanbod van grof vuil Het wordt
continu gevolgd.

Onderwijs


Gaan basisschoolkinderen in de zomervakantie naar school?
Vooralsnog gaan we uit van de gebruikelijke zomervakantie. De zomerperiode is wel anders
dan normaal. Sommige kinderen hebben onderwijsachterstand en er zijn weinig
vakantiemogelijkheden. Samen met onderwijs, jongerenpartners, sport en cultuur wordt
gezocht naar mogelijkheden om voor jongeren in leeftijd 4-16 jaar (ruim 25.000 kinderen) in
de 6 vakantieweken verschillende vormen van sport, beweging cultuur en educatie aan te
bieden. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.



Wordt er gedacht aan eindexamenleerlingen?
Eindexamenleerlingen kennen een bijzonder jaar. Het aantal geslaagde leerlingen in het
voortgezet onderwijs zal naar verwachting lager liggen dit jaar. Ook kan de overgang naar een
vervolgstudie lastiger worden. Met scholen wordt naar alternatieven gekeken om op een
alternatieve manier het eindexamenjaar af te sluiten.



Is er hulp voor studenten die in geldnood komen door corona maatregelen?
Zoek informatie over financiën en studenten op de landelijke platforms zoals bijvoorbeeld
DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.



Wanneer gaat het voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs en hoger
onderwijs weer open?
Eerst openen de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs op 11
mei.
Op 6 mei maakte het rijk bekend dat voor het voortgezet onderwijs meer kan worden
toegestaan (als het virus onder controle blijft). Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Per 15 juni kan het middelbaar beroepsonderwijs weer examens afnemen en praktijklessen
geven. Het rijk maakt verder ook een plan om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en
ook het hoger onderwijs weer te open.
We adviseren de landelijke maatregelen in de gaten te houden.

Algemeen Financiën


Kan de Gemeente Breda al een schatting maken over wat de coronacrisis gaat kosten
(extra gaat kosten)?
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn moeilijk in te schatten. Vooral ook omdat we
nog niet weten hoelang deze crisis gaat duren. De gevolgen gaan de gemeente te boven in
sociaal-maatschappelijke én financiële zin. De financiële gevolgen kunnen we niet zonder
meer opvangen in de gemeentebegroting. We zijn voor een groot deel van de inkomsten
afhankelijk van het rijk en hebben weinig mogelijkheden zelf inkomsten te genereren. Als het
gaat om extra kosten door de crisis is het logisch dat deze zoveel mogelijk voor rekening van
het rijk komen. We doen hiervoor zeker een moreel appel op het rijk.



Wat kost dit ondersteuningspakket de Gemeente Breda?
We, het college van burgemeester en wethouders, vragen de gemeenteraad om akkoord te
gaan met een totaal bedrag (raming) van bijna 7 miljoen euro. Dit is een maximum bedrag.
Afhankelijk van de duur van de landelijke maatregelen en ook hoeveel doelgroepen gebruik
maken van het ondersteuningspakket kunnen we bepalen hoeveel het ons echt gaat kosten.

Planning uitvoering


Wanneer gaan welke maatregelen werken?
Dit wordt per maatregel nog verder uitgewerkt. Wat we al weten:
-

Afvalcontracten
Als we het afval ophalen bij organisaties/bedrijven die verplicht gesloten zijn door de
coronacrisis dan zal de gemeente het afvalcontract aanpassen. Dit gaat in op de dag van
de aanvraag door de organisatie/het bedrijf en we verwerken het met terugwerkende
kracht.

-

Economie

Planning maatregelen Economie:
Businesscoaches en uitbreiding financiële vouchers:
- Coachgesprekken en vouchers
- Uitbreiding vouchers voor financieel advies

Al actief
20 mei

Inrichten snelproces

20 mei

Uitbreiding ondersteuningsmiddelen economie
- kleine leningen aan startups
- fonds ‘schrijnende gevallen’

Juni
1 juni

Versterken en bespoedigen economisch herstel :
- Unlock Challenges
- Opschalen #BredaKooplokaal
- Integraal herstelplan toeristische en
vrijetijdssector (opdracht aan Breda Marketing):

18 mei
per direct
per direct

Reguleren uitverkoop (onderhandeling)

Indien akkoord wordt bereikt

Cultuur:
-

Maatregel accepteren van lagere subsidieprestatie als gevolg van de sluiting van de
overheid bij projectsubsidies: per direct en in de lijn met andere subsidiemaatregelen.
Kwijtschelden van huur voor cultuurpanden: informatie volgt nog
Ondersteuningsmiddelen cultuur voor professionele kunst en erfgoedorganisaties: 15 juni
Ondersteuningsmiddelen Amateurkunstensector ter behoud van infrastructuur
amateurkunstensector: 1 juni

Participatie:
-

Maatregel verruimen formatie proces mainstream Werk & team BBZ/TOZO op 1 juni
Team WW-aanvragen kortdurend (3 mnd) preventie ism UWV op 1 juni
Website/online platform scholing/bemiddeling bij economisch herstel (regionaal) op 1 juni
Crisisloket vroegsignalering schulden, beleidskader armoede en schulden op 1 juni

