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Beste Oosterhouters,
steunen kan op
meerdere manieren
Ik hoor van velen van u dat de eerste werkweek na de kerstvakantie
best zwaar gevallen is. We hadden misschien verwacht dat het wel
mee zou vallen. We hebben immers net vakantie gehad. Hoe erg
is het om weer aan de slag te gaan? We zijn toch ondertussen wel
gewend aan dat digitale thuiswerken? Maar toch bleek deze week
pittig. Vooral voor hen die weer zijn gaan werken, maar dan wel
met een dubbele functie. Zij proberen naast hun eigen werk, óók de
kinderen nog te begeleiden en te helpen met school. Hoe leuk het in
het begin nog was, het vraagt steeds meer inspanning van ouders om
werken en lesgeven te combineren.
Ik heb dat niet meer. Mijn zoons studeren weliswaar ook digitaal
vanuit huis. Dan moeten we soms heel erg stil zijn, omdat ze tentamen
hebben. Ieder geluid dat geregistreerd wordt, moeten ze namelijk
verklaren en uitleggen. Zo proberen de scholen te voorkomen dat er
op deze belangrijke momenten gefraudeerd wordt. Het is natuurlijk
wel belangrijk dat het tentamen zonder voorzeggen, spieken of
googelen wordt afgenomen. Het enige offer dat van ons gevraagd
wordt, is om af en toe stil te zijn. Dus niet de deur dicht slaan en even
niet naar boven gaan als ze bezig zijn. Zo steunen wij onze zoons.
Bij de huishoudens met kinderen tussen 4 en 18 jaar oud, is dat
natuurlijk heel anders. Zij werken aan de keukentafel sámen met hun
kinderen die ondertussen natuurlijk allerlei vragen stellen of gewoon
met de les bezig zijn. Soms wel met vier of meer personen aan één
tafel. Het is extra inspannend en ik moet zeggen, ik neem echt mijn
petje af voor de ouders die op die manier dag na dag doorbrengen.
Zelf heb ik ook weleens een digitale vergadering gehad waar een
kind continu achter de moeder doorsloop en soms ook wel een gek
gezicht trok. En ook een keer een vergadering met een van mijn
wethouders, waarbij een lief klein bengeltje naast hem zat te tekenen
en ineens zwaaiend van enthousiasme - waarschijnlijk over haar
eigen kunstwerkjes - bijna haar vader per ongeluk met haar potlood
in zijn oor stak. De meest grappige en ook wel lieflijke momenten
kom je tegen en voor mij is dat stiekem best leuk om te zien. Maar
het kost deze mensen wel een hoop energie.
En juist op onze energie moeten we zuinig zijn. We zullen hem nu hard
nodig hebben, met een Engelse en Zuid-Afrikaanse variant van het
virus in het land. Van deze varianten worden we weliswaar niet nog
zieker, maar ze zijn volgens de experts naar alle waarschijnlijkheid
wel besmettelijker. Gezien de beelden in Londen, belooft dit niet
veel goeds. Het betekent wellicht dat er helaas meer mensen ziek
zullen worden. We moeten dus nog steeds heel voorzichtig blijven
om niet in de zwarte scenario’s te belanden. Ondanks de positieve
berichten dat we gestart zijn met vaccinaties, zullen we nog even
moeten doorzetten.
Als burgemeester voel ik echt met u mee. Mensen die het moeilijk
hebben, klampen mij aan. Ik heb het dan nu even niet over die ouders
van die schoolgaande kinderen. Maar over de mensen die hun zaak
hebben moeten sluiten, of bijvoorbeeld met heel hun wintercollectie
dreigen te blijven zitten. Er is steun vanuit het Rijk, maar óók wij
als inwoners/mede-Oosterhouters kunnen steunen. We kunnen bij
Oosterhoutse winkels online bestellen en bijvoorbeeld onze spullen,
kleding en boeken kopen. Uw bestelling wordt vaak per fiets bezorgd.
Dat is lekker duurzaam én ook nog eens sneller dan de gemiddelde
pakketbezorger op dit moment. Vergeet uw favoriete kleding-,
schoenen-, en boekenzaak dus niet. Ze zijn ondernemend en super
creatief in het vinden van oplossingen om ú van dienst te zijn.

Kinderopvang en noodopvang
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn in elk geval tot en met 17 januari 2021
gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie,
kunnen voor noodopvang in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school. De gastouderopvang is wel
open. Aan ouders het dringende verzoek om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep
uitoefenen óf als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Noodopvang
Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:
• Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Kijk op www.rijksoverheid.nl en zoek
op ‘cruciale beroepsgroepen’ voor de actuele lijst.
• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Noodopvang georganiseerd door een kinderopvangorganisatie is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die
een contract hebben met de kinderopvang. Ook geldt de noodopvang alleen voor het aantal uren dat in het contract
is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
Waarom gaat de kinderopvang dicht?
De maatregel van het kabinet is erop gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te
beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel
mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit
niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de
verspreiding van het coronavirus.
Door wie wordt noodopvang geboden?
Kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) en scholen organiseren de noodopvang. Scholen leveren noodopvang
tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Kinderen
van ouders in cruciale beroepen kunnen voor de benodigde opvang in de avond, nacht en weekend terecht bij hun
gastouder.
Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang?
De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de
opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen óf als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening
voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract
sluiten. Hiervoor geldt dat u de factuur betaalt en dat u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag hebt.
Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?
Alleen als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs
opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor uw kind(eren).

Steun onze Oosterhoutse winkels en shop alstublieft digitaal lokaal.
Oosterhout, meer voor elkaar!
Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Meer weten over
coronavaccinatie?

Meer weten over coronavaccinatie?

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. Als we ons laten
vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug.
Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks is goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. Zo weten
we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Een inenting beschermt niet alleen uzelf, maar ook uw
familie, vrienden en de kwetsbare mensen om u heen.
Het is begrijpelijk als u vragen hebt. Antwoorden vindt u op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.
Let op!
Deze pagina’s zijn tot stand gekomen met de informatie van maandag 11 januari 2021. De informatie
die tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 is verstrekt, kon vanwege de deadline van
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Veilig Thuis: Hoe houdt u het thuis
prettig en veilig?
De maatregelen rondom corona kunnen spanning met zich meebrengen en doorwerken binnen uw gezin of relatie.
Normaal gaat u naar uw werk, praat u met collega’s, spreekt u af met familie en vrienden. Nu is het huis vol, zijn
uw kinderen thuis of bent u alleen met uw partner en is er minder ruimte om even een momentje voor uzelf te
nemen. Deze tips kunnen helpen om de spanning in huis te verminderen.
•
•

Het verhaal van Jan
Jan had onlangs een probleem met
zijn televisie. Ziggo ging over op
digitale tv en daar moest het een
en ander voor geregeld worden.
Jan is de jongste niet meer. Hij had
er al hulp bij gehaald, maar de tv
deed het nog steeds niet. Jan: ”Ik
belde naar Surplus, want ik dacht
dat zij een klussendienst hadden,
maar zij verwezen me door naar
Oosterhoutvoorelkaar. En ik had
geluk! Diezelfde dag stond er een
vriendelijke jongeman voor de deur,
die in een handomdraai onze televisie
aan de gang had.”
Jan is graag buiten bezig, maar de
ontwikkelingen op digitaal gebied
kan hij niet volgen. “Ik ben echt veel
liever met mijn vogels bezig dan met
technische dingen! Ik heb niks met
computers en zo. Het extra kastje dat
ik nodig had, was geplaatst. Maar hoe
het werkte, was me niet verteld. Voor
Noah was het een kleinigheidje. Zo
gepiept. Nu weet ik inmiddels zelf ook
hoe het werkt.”
Jan heeft weer een nieuwe hulpvraag.
De lamp boven de tafel gaat steeds
weer vanzelf uit. “Als ik eraan draai,
gaat hij soms weer aan, maar het

blijft een probleem. Ik durf niet meer
zo goed met stroom te werken,
want als ik iets fout doe, is het nog
gevaarlijk ook.” Oosterhoutvoorelkaar

•
•

•
•

Ga niet de hele dag in dezelfde ruimte zitten. Gun ieder een eigen plek in huis voor eigen hobby’s en om eigen
contacten te onderhouden.
Als u allebei thuiswerkt: Maak als het kan een afgescheiden werkplek en werk niet in dezelfde ruimte met elkaar.
Het aanrecht in de keuken kan bijvoorbeeld een prima sta werkplek zijn. Houd ook regelmatig een pauze, alleen
of met elkaar. Drink iets, maak een korte wandeling of speel een kort spelletje met elkaar.
Houd uw sport routine aan. Of begin er mee. Er zijn op YouTube en Instagram talloze workouts te vinden voor
thuis. Meditatie (van 5 minuten) kan uw lichaam en geest weer even in ontspanning terugbrengen.
Time-out! Spreek met uw partner af dat als er ruzie dreigt, u (of uw partner) een time-out neemt. Dat betekent
dat u - zonder verdere toelichting - letterlijk even afstand neemt (naar buiten, naar het balkon of een andere
ruimte). De ander stelt hierover geen vragen en probeert u ook niet tegen te houden. Spreek af dat u altijd
terugkomt als u afgekoeld bent.
Ga na een time-out altijd in gesprek met elkaar. Probeer te voorkomen dat u elkaar verwijten gaat maken. Vertel
in de ik-vorm wat u moeilijk vindt aan het gedrag van de ander, wat dat voor effect heeft op u en wat u graag
anders wilt en nodig heeft. Daardoor kunt u elkaar beter leren begrijpen.
Denk na over wat u nu het meeste stress geeft en hoe u dit op kunt lossen. En of er iemand in uw netwerk is die
zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld om even mee te praten?
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Bovenstaande tips kunnen helpen om de spanning thuis wat te verminderen. Maar het is niet altijd genoeg. Veilig
Thuis is er ook in deze tijd om u te helpen. U kunt hen bellen op het gratis telefoonnummer 0800-2000 (spreek de
naam in van de gemeente waar u woont). Onze medewerkers luisteren naar u, geven u informatie en helpen u als
u dat wilt. We zijn 24/7 bereikbaar. Bent u in direct gevaar en loopt de situatie uit de hand? In geval van nood, bel
altijd 112!

Ondernemersloket
Steun- en herstelpakket voor economie en
arbeidsmarkt

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers hun omzet zien afnemen. Om dit op te vangen is het kabinet bij
het begin van de coronacrisis met een pakket gekomen om ondernemers te ondersteunen. Een overzicht van de
ondersteuningsmaatregelen vindt u in het schema.
De gemeente wil ondernemers graag adviseren in deze moeilijke tijden. We willen hiermee bijdragen aan een vitale
lokale economie. Voor deze advisering heeft de gemeente een ondernemersloket opgezet. U kunt hiervoor terecht met
Ondernemers
en werkenden krijgen
tijdens
de coronacrisis financiële
ondersteuning.
uw vragen.
De medewerkers
van het
ondernemersloket
kijken samen
met u naar de ondersteuningsmogelijkheden
groei wordt gestimuleerd
waar nodig
mensen geholpen
richting nieuw
werk.
die Economische
er zijn. Het ondernemersloket
is teen
bereiken
viaworden
het algemene
telefoonnummer
14 0162.
is meteen aan de slag gegaan met
het zoeken naar een vrijwilliger die
het klusje voor Jan wil klaren. Dus
binnenkort is er vast weer licht in de
duisternis bij Jan.

Ook iets doen voor een ander?
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

Financiële regelingen
Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW3)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Vergoeding van deel loonkosten voor
bedrijven met ten minste 20% verwacht
omzetverlies. Vanaf 1 april 2021 geldt ten
minste 30% omzetverlies.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Coronakrediet en garanties
Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL)
Voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer
dan 30% omzet verliezen en hun vaste lasten
niet meer kunnen betalen.

NL leert door
Kosteloze (online) scholing en
ontwikkeladviezen.

•
•
•
•
•

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Klein Krediet Corona (KKC)
Qredits
Corona OverbruggingsLening (COL)

Voor huishoudens die door de crisis te maken
krijgen met terugval in inkomen waardoor zij
noodzakelijke kosten niet meer kunnen
betalen en onvoldoende aanspraak maken
op bestaande sociale zekerheid of andere
regelingen. Denk aan zelfstandigen die
opdrachten zien teruglopen en geen
aanspraak maken op de Tozo of flexwerkers.
Nadere uitwerking volgt in samenwerking
met gemeenten (streefdatum 1 februari
2021).

Voucherkredietfaciliteit

Uitstel belastingbetaling

Lening voor reisorganisaties die
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan
de consument.

Ondernemers kunnen belastinguitstel
of verlenging aanvragen tot 1 april 2021. Vanaf
1 juli 2021 start een ruime betalingsregeling
voor 36 maanden voor eerdere belasting uitstel.

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen
Sociaal pakket

Time-out arrangement (TOA)

Investeringsmaatregelen

• Intensieve ondersteuning en
begeleiding van werk(loosheid)
naar nieuw werk
• Mogelijkheden tot om- en
bijscholing
• Tegengaan van armoede en
problematische schulden
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid

• Informatieplatform over wat
ondernemers kunnen doen ter
voorbereiding op de Wet
Homologatie Onderhands Akkoord
(WHOA) die op 1 januari 2021 in
werking treedt.
• Doel: akkoord met schuldeisers om
een faillissement te voorkomen.

• Investeringen in o.a. infrastructuur naar voren halen
• Investeren in een nationale scale-up-faciliteit
• Reservering voor participatie in privaat fonds om
(middel)grote bedrijven te herkapitaliseren
• Versterken fondsvermogen van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen voor innovatief mkb
• Meer cofinanciering van EU-programma’s t.b.v.
Nederlandse ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

