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Besluit

Uitwerking compensatie
omzetderving Wmo
begeleiding coronacrisis

Het college stemt in met het hanteren van een
incidentele subsidie voor het compenseren van de
zorgaanbieders. De coronacrisis en beperkende
maatregelen hebben geleid tot uitval van zorgvraag
en afname van zorglevering. Het Rijk en VNG
hebben gemeenten opgeroepen de zorgaanbieders
hiervoor financieel te compenseren. Eerder heeft het
college hierover een richtinggevend besluit
genomen. Toen waren er echter nog zaken die
verder uitgewerkt moesten worden, zoals de
specifieke voorwaarden en de grondslag op basis
waarvan een compensatie verstrekt zou worden.
Deze uitwerking is nu opgenomen in een nota.
Namens de regio heeft gemeente Tilburg vanuit
meerdere expertises gekeken naar de
subsidievoorwaarden. Een grove schatting is dat de
totale compensatie die moet worden verleend ligt
tussen € 5.000 en € 25.000. Gemeenten worden
door het Rijk gecompenseerd voor verschillende
Wmo-kosten die zijn opgekomen door corona.
Het college stemt in principe in met het
herontwikkelen van de locatie Hof 35 van winkel
naar wonen, ten behoeve van de realisatie van vijf
huurappartementen. Initiatiefnemers worden
verzocht om een omgevingsdialoog te voeren en
uitgenodigd om het plan nader uit te werken, zoals
de inrichting van de buitenruimte, inclusief de
ontsluiting van de locatie, de verkeersafwikkeling en
het parkeren.
Het college stemt in met een aanvullend besluit
betreffende het coulancebesluit leges huwelijken, nu
de Covid-19 uitbraak langer aanhoudt. Op 7 juli
2020 heeft het college een besluit genomen ten
aanzien van leges voor het verplaatsen van
huwelijken als gevolg van de Covid-19-maatregelen.
Ten aanzien van huwelijken in de periode met
beperkende Covid-19 maatregelen voor wat betreft
maximale groepsgrootte, geldt thans:
1. Annuleren huwelijk: Leges te restitueren.
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2. Verplaatsen huwelijk: Kosteloos mee te werken
aan verplaatsingen van huwelijken onder de
voorwaarden dat:
• Het verplaatste huwelijk wordt gesloten vóór 31
december 2021;
• Het huwelijk wordt gesloten op van maandag tot
en met zaterdag tussen 8.30 en 17.00 uur op een
van de door de gemeente aangewezen
trouwlocaties.
Voor afwijkingen hierop worden leges in rekening
gebracht op basis van de legesverordening geldig in
jaar van aanvraag verplaatsing.
Het college stemt in met het vaststellen van
aanvraag-, toetsings- en toekenningscriteria voor de
ondersteuning van culturele verenigingen en
stichtingen (buurt- en dorpshuizen,
vrijwilligersorganisaties jeugd en lokale cultuur) die
in acute financiële problemen verkeren als gevolg
van de coronacrisis. Per brief worden de
verenigingen en stichtingen nader geïnformeerd. De
beschikbare middelen worden in eerste aanleg
verdeeld op basis van urgentie en noodzaak.
Besturen van verenigingen en stichtingen kunnen tot
15 december een onderbouwde aanvraag voor
tegemoetkoming doen. Beoordeling heeft in principe
nog in 2020 plaats en uiterlijk 15 januari 2021
worden middelen beschikbaar gesteld. Indien nodig
wordt nog in 2020 een voorschot uitgekeerd.
Wanneer er na deze eerste uitvraag middelen over
blijven dan wordt een nieuwe uitvraag gedaan. Het
doen van de uitvraag, toetsing en toekenning van de
tegemoetkomingen wordt gemandateerd aan de
teamleden van het team maatschappelijk beleid van
de gemeentelijke organisatie.
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