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Geachte leden van de raad,

Ruim een jaar geleden werden wij geconfronteerd met het coronavirus en bestond de noodzaak om 
maatregelen te nemen ter bestrijding van dit virus. Rond de zomer vorig jaar leek het erop dat we 
het virus in bedwang hadden. Dit bleek niet het geval te zijn waardoor aanscherping van de 
maatregelen noodzakelijk werd. Het was een zwaar en ingrijpend jaar voor onze samenleving, maar 
het einde lijkt in zicht. Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona waardoor minder 
mensen ziek zullen worden en het aantal ziekenhuisopnames naar verwachting zal afnemen.  

Wij vinden het van belang dat zowel het vaccineren als het testen bij klachten zo laagdrempelig 
mogelijk is voor onze inwoners. Wij hopen dat deze laagdrempeligheid bijdraagt aan de test- en 
vaccinatiebereidheid van onze inwoners. Daarom hebben wij samen met de GGD hard gewerkt aan 
het realiseren van een test- en vaccinatielocatie in onze gemeente, en met succes. Vanaf 10 mei 
start het vaccineren in de kalkwijkhal in ons sportcomplex te Hoogezand. Daarnaast is sinds 24 
maart 2021 de Corona-testlocatie geopend aan de Hora Siccamastraat 2 in Hoogezand. Sinds de 
opening maken gemiddeld 100 bezoekers per dag gebruik van deze locatie. Sinds kort wordt daar 
ook de antigeen-test aangeboden, ook wel bekend als de ‘sneltest’.  

De vaccinatiestrategie valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk en het RIVM. Naast het 
realiseren van testen en vaccineren, heeft het Rijk besloten maatregelen op te leggen ter 
bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn sinds december vorig jaar in de wet 
Tijdelijke maatregelen COVID-19 opgenomen. In deze wet heeft de burgemeester een aantal 
bevoegdheden gekregen in de bestrijding van het virus, waaronder het verlenen van ontheffing van 
het verbod openstelling. Regionaal is afgesproken hier terughoudend mee om te gaan. Tot op heden 
zijn 2 verzoeken voor ontheffing ontvangen. 
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Het eerste ontheffingsverzoek heeft betrekking op het initiatief van mevrouw Lubbers, de 
inspreekster tijdens de raadsvergadering van 1 april 2021, op studieplekken te realiseren voor HBO 
en WO studenten. Hiervoor is ontheffing verleend aan het Kielzog. Het Kielzog mag met in 
achtneming van een aantal voorschriften (volgend uit het advies van de GGD) open voor 
studieplekken ten behoeve van HBO en WO studenten. 
Daarnaast is een ontheffingsverzoek binnengekomen van de Damster reddingsbrigade. Dit verzoek is 
momenteel nog in behandeling. 

Tot slot willen wij u nog informeren over de ondersteuning aan onze inwoners in financiële zin. De 
Rijksoverheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven 
geroepen om de ondernemers die door de corona-crisis financiële problemen hebben te 
ondersteunen. In totaal zijn er tot op heden 1572 aanvragen ingediend waarvan 1467 zijn 
afgehandeld en 1273 aanvragen zijn toegekend. Het verschil van 105 tussen het aantal opgevoerde 
aanvragen en het aantal besluiten (1.572 – 1.467) is ontstaan doordat er bij Tozo1-aanvragen in 
eerste instantie geen onderscheid is gemaakt tussen het soort aanvraag.  Als er zowel 
levensonderhoud als bedrijfskapitaal werd aangevraagd is 1 aanvraag opgevoerd. Dit is later 
gecorrigeerd maar dat heeft wel tot gevolg dat er bij 2 aanvragen 1 besluit is ingegeven.                                                                  
Voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis dusdanig inkomensverlies hebben dat de vaste 
lasten niet meer betaald kunnen worden, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van TONK. Wij hebben de beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten vastgesteld om inwoners die in de problemen komen bij de betaling van noodzakelijke 
kosten (waaronder woonlasten) te kunnen ondersteunen. Tot nu toe zijn er 13 aanvragen ingediend, 
waarvan 8 toegekend en 2 afgewezen. 3 aanvragen zijn nog in behandeling.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


