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CORONA

Beste Oosterhouters, meer voor elkaar!

“Meer voor elkaar!”. Dat is wat de Oosterhoutse ondernemer Ron Offen-
bach van de Ron Offenbach Group gedacht moet hebben toen hij zich 
een aantal maanden geleden midden in de coronacrisis bij wethouder 
Robin van der Helm meldde. Vastberaden om in deze voor vele inwoners 
moeilijke tijd iets te kunnen betekenen. Wat het zou moeten zijn was nog 
niet helemaal duidelijk. Maar na een bakske koffie en een goed gesprek, 
natuurlijk allemaal op gepaste afstand, werd duidelijk voor wie er in deze 
tijd iets moest gebeuren en wat.

De jongeren waren degenen die in hun ogen op dat moment wel een 
boost konden gebruiken. Niet naar school kunnen, alles digitaal. In een 
huis waar iedereen tegelijkertijd zijn ding moet doen. Voor sommigen 
is dat nog wat lastiger dan voor anderen, omdat er gewoonweg minder 
ruimte is. Daarnaast speelt hen ook de sociale armoede parten. Gelukkig 
mochten sommige jongeren deze week weer gedeeltelijk naar school. 
We zagen in de krant en in het nieuws wat dat voor hen betekende. Kun 
je nagaan wat dat doet met degenen die dat nog niet kunnen, zoals 
studenten.

Het idee om juist voor deze jongeren een plek te creëren, is niets anders 
dan een geweldig idee. Deze plek moet jongeren helpen om even te 
ontsnappen uit een vol en druk huis. Daarnaast moet het een inspirerende 
plek zijn om te studeren met elkaar, zonder besmettingsgevaar. Maar het 
moest ook een plek zijn die zelf al de wauw-factor heeft en daarnaast de 
sfeer heeft die jongeren aantrekt. Al deze wensen kwamen samen op 
het prachtige terrein van Galvanitas, waar vroeger schoolmeubilair werd 
gemaakt. BPD Ontwikkeling BV en Schonck en Schul gaven aan dat ze 
graag medewerking wilden verlenen. 

We hadden het idee, we hadden een plek. Maar hoe gaan we het inrichten 
en waarmee? Er was tenslotte niet veel budget. Toen gebeurde er iets wat 
zo mooi is en tegelijkertijd iets echt Oosterhouts. Met een klein rondje 
bellen en uitvragen van wethouder Robin van der Helm, schoten vele 
Oosterhoutse ondernemers, groot en klein, belangeloos te hulp om voor 
hun eigen jeugd iets bijzonders te maken. Mart van der Helm - vader van - 
is gepensioneerd en heeft daar letterlijk twee maanden non stop het vuur 
uit zijn sloffen gelopen en geklust. Hij deed ‘s morgens het licht aan en  
‘s avonds weer uit. 

Vaker heb ik het motto ‘meer voor elkaar’ gebruikt, maar nooit is hij meer 
van toepassing geweest dan in deze samenwerking. Graag wil ik mijn 
dank uitspreken aan al die geweldige ondernemers en in het bijzonder 
aan Mart van der Helm, voor hun tomeloze en belangrijke inzet voor dit 
project. En jongeren uit Oosterhout: deze plek is er speciaal voor jullie. 
Vergeet je niet in te schrijven voor deze uitdagende studieplek.

PS Deze week heb ik ook een goed gesprek gehad met de Oosterhoutse 
horeca ondernemers naar aanleiding van hun indrukwekkende protest. 
We hebben geprobeerd de maximale ruimte op te zoeken binnen de 
regels. Ik hoop dat hun protest vooral gaat leiden tot het hoognodige 
perspectief, financieel of anderszins vanuit Den Haag.

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Corine Matser tekent tijdens elke persconferentie een mooie beeldsamenvatting. De officiële factsheet over de persconferentie vindt 
u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. 
Daarom houdt het kabinet vast aan de maatregelen die werken. Alle maatregelen worden daarom verlengd tot 
en met 30 maart 2021. Uitgezonderd zijn de regels voor de avondklok en het reisadvies (ga niet op reis, blijf in 
Nederland). De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 2021 04.30 uur en het reisadvies wordt verlengd tot en 
met 15 april 2021. Op 23 maart 2021 bekijkt het kabinet wat de mogelijkheden zijn voor na 30 maart 2021.  

Directe versoepelingen
Kleine versoepelingen op bepaalde regels zijn wel mogelijk. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen die gevaccineerd 
zijn voortaan twee bezoekers per dag ontvangen. Ook is het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk 
opgeheven. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht. Net als het 
dringende quarantaineadvies.

Kleine aanpassingen van maatregelen per 16 maart 2021
• Zwemles 
 Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.
• Winkelen op afspraak
 Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant  
 per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten  
 tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal  
 vier uur van tevoren een afspraak maken en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.
• Sporten
 Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten.  
 Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. 
• Theorie-examens
 Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen worden georganiseerd, gericht op het besturen of onder- 
 houden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen  
 van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag  
 te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen. 
• Inreisverbod verruimd
 Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. Uitgezonderd zijn: zakenreizigers, studenten, kennis- 
 migranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden. Zij mogen Nederland  
 weer inreizen.

Voor meer informatie over de maatregelen kijkt u op www.rijksoverheid.nl.

CORONAMAATREGELEN VERLENGD 



Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzake-
lijke kosten zoals uw woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. 

Wat is TONK?
TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met deze regeling 
helpt de gemeente u als u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft 
én u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het 
gaat dan om uw huur- of hypotheekkosten en de kosten voor bijvoorbeeld 
gas en elektriciteit. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand 
(Participatiewet).  

Wat zijn de voorwaarden voor TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze 
voorwaarden:
• U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
• Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen. 
• Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
• U heeft op dit moment minder dan € 31.340,- aan beschikbare  
 geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar) 
 rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van  
 beleggingen of bitcoins.
 Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te  
 tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten  
 (NOW) ook niet.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
• De kosten van uw huur (verminderd met eventueel ontvangen  
 huurtoeslag) of hypotheek en de kosten voor gas en elektriciteit bedragen  
 samen meer dan € 750,- per maand. 
• De maximale tegemoetkoming op basis van onze beleidsregels bedraagt  
 maximaal € 500,- per huishouden per maand.

Hoelang kunt u TONK krijgen?
U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Korter kan natuurlijk 
ook, langer niet. Als u TONK op 1 april 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor 
januari, februari en maart krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering 
aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, 
zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst 
aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft 
u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te 
betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer 
en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. De maximale tegemoetkoming is € 500,- per 
huishouden per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen 
kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten;
• uw inkomen op dit moment; 
• welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen 
 (uw draagkracht). 

TONK houden of lenen
U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag 
de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld 
als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-
uitkering dan later terugbetalen. 

KUNT U FINANCIËLE ONDERSTEUNING GEBRUIKEN 
VOOR UW NOODZAKELIJKE KOSTEN?

Zit jij financieel in de knel en weet je niet hoe je bepaalde kosten voor je kinderen moet opbrengen? Ieder jaar 
stellen wij vast aan welke eisen je moet voldoen om door ons geholpen te kunnen worden. Hieronder hebben 
we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Wanneer kom je in aanmerking?
Maak je al gebruik van de financiële ondersteuning van de gemeente? Dan kan je ook in aanmerking komen voor hulp 
vanuit Stichting Leergeld. Zo niet, neem dan eerst contact op met de gemeente. Stichting Leergeld komt namelijk pas 
in beeld vanaf het moment dat je van die voorzieningen gebruik maakt. 

Welke leeftijd?
• Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen alleen in aanmerking voor kosten voor voorschool. 
• Kinderen van 4 tot 18 jaar komen in principe in aanmerking voor alle vergoedingen.

Bij welk inkomen? 
Je komt in principe in aanmerking als je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
• Is het netto besteedbaar inkomen van jouw gezin vergelijkbaar met de hoogte van de bijstandsuitkering of  
 maximaal 130% daarvan? 
• Maak je aantoonbaar gebruik van de schuldsanering? 
• Maak je aantoonbaar gebruik van de Voedselbank?
• Maak je aantoonbaar gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of van de  
 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)? 

Welke ondersteuning?
• Binnen schoolse zaken zoals ouderbijdrage, schoolreis of andere schoolkosten.
• Buitenschoolse activiteiten waarbij je één ding kan kiezen. Bijvoorbeeld sport (divers) of cultuur (bijvoorbeeld H19)  
 of welzijn (bijvoorbeeld zwemmen A+B, fiets of scouting).

Het is belangrijk te vermelden dat Stichting Leergeld alleen ondersteuning in natura biedt. Dus bijvoorbeeld het 
lidmaatschap van de sportclub, de balletlessen of de aanschaf van een fiets. Wij ondersteunen niet met geld.

Wie kan de hulp aanvragen?
• Je kunt hulp aanvragen als je de ouder of de verzorger van het kind bent.
• Als je een ouder of verzorger bent, maar hulp nodig hebt bij het aanvragen van hulp kun je een andere persoon  
 vragen dit samen met jou te doen.

Hoe dien je een aanvraag in?
Ga naar www.leergeldwbo.nl en vul het contactformulier in, stuur een email naar info@leergeldwbo.nl, vul de 
antwoordkaart in de folder in die o.a. op scholen, het gemeentehuis en Theek 5 beschikbaar is of bel naar ons kantoor 
via nummer 0162-458487. Wij zijn telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur. 
Tijdens alle schoolvakanties zijn wij gesloten.

Wat gebeurt er nadat we je verzoek hebben ontvangen?
Als je in aanmerking komt voor hulp, maken we een afspraak voor een huisbezoek om de aanvraag in te vullen en 
verdere vragen te beantwoorden. Je aanvraag wordt beoordeeld en je ontvangt bericht over de beslissing. We spreken 
dan duidelijk met je af wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie. Goed om te weten: onze medewerkers besluiten 
per individueel geval of Stichting Leergeld kan helpen. 

En volgend jaar?
Ieder schooljaar moet je opnieuw een aanvraag indienen. Als je bij ons bekend bent, krijg je daarvoor automatisch een 
herinneringsbrief waarin staat wat je moet doen.

Meer informatie?
Heb je vragen of voldoe je niet direct aan de eisen, maar heb je wel hulp nodig? Stuur je vraag of verzoek dan naar 
emailadres info@leergeldwbo.nl. Wij geven je dan zo snel mogelijk antwoord!

WANNEER KUN JE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR ONDERSTEUNING DOOR 
LEERGELD WEST BRABANT OOST?

BUITEN SPORTEN
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Jongeren tot en met 26 jaar mogen sinds 3 maart 2021 in grote groepen of in teamverband weer buitensporten. Dit 
mag onder begeleiding van een trainer. Jongeren kunnen nog niet in competitieverband sporten.

Vanaf 16 maart 2021 mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 
mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. 

Naast deze regels blijft het belangrijk dat sporters zich houden aan de basisregels waaronder: was uw handen goed, 
hoest en nies in uw elleboog, houd anderhalve meter afstand, blijf thuis als u ziek of verkouden bent of als iemand uit 
uw huishouden positief op het coronavirus is getest.
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Sinds 6 januari 2021 krijgen Nederlanders een prik tegen corona. Zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. 
Sinds 18 januari 2021 krijgen ook mensen die niet in de zorg werken een uitnodiging voor vaccinatie.

Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers
De zorgmedewerkers die als eerste een prik krijgen tegen corona, werken in de directe COVID-zorg, verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning en GGZ-zorg. Daarnaast krijgen ook huisartsen sinds eind 
januari 2021 een prik. Op de website van Rijsoverheid vindt u een schema waarin de volgorde van inenten wordt 
weergegeven voor zorgmedewerkers: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie. 

Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken
Mensen die niet in de zorg werken worden sinds 18 januari 2021 gevaccineerd tegen corona. Mensen met corona 
kunnen pas een vaccinatie krijgen als ze weer beter zijn. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen 
vaccinatie. Op de website van Rijsoverheid vindt u een schema waarin de volgorde van inenten wordt weergegeven 
voor mensen die niet in de zorg werken: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of bel naar het landelijke informatie-
nummer 0800 - 1351.

Meer weten over vaccineren?
Bijvoorbeeld over de verschillende soorten vaccins, de veiligheid van de vaccins of de priklocaties? Kijk dan eens op de 
www.coronavaccinatie.nl. Hier vindt u ook veel vragen en antwoorden over coronavaccinatie. 

VACCINATIE: 
WANNEER BEN IK AAN DE BEURT?

Het coronavirus maakt ons leven ingewikkeld. 
Met elkaar gaan we op zoek naar ideeën 
voor herstel en vernieuwing. Dat doen we 
door in gesprek te gaan. Groepsgesprekken 
met burgers, overheid en bedrijven. Elkaar 
inspireren.

Wat is voor u in de knel gekomen? Wilt u dat 
herstellen? Wat is daarvoor nodig? Wie heeft u 
nodig? Tegelijkertijd zijn er ook mooie dingen 
ontstaan. Wat bent u anders gaan doen? Wat 
houdt u graag in stand?  En wat kunt u zelf doen?

80 dialoogtafels
De Rijksoverheid organiseert tot eind mei 80 
groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. 
Overheid, bedrijven, de wetenschap en burgers 
gaan met elkaar in gesprek om beter uit de crisis 
te komen. Samen komen zij tot ideeën voor herstel 
en vernieuwing. Hoe behouden en versterken we 
de goede dingen en hoe bieden we problemen 
het hoofd? Samen maken we onze samenleving 
weer sterker. Op www.watisjouwidee.nl leest u 
verhalen van echte mensen die deel hebben 
genomen aan de groepsgesprekken. 

Wat is uw idee?
Wilt u ook meepraten? Meld u dan aan via  
www.watisjouwidee.nl/inschrijfpagina. 
Er is ruimte voor ongeveer 400 deelnemers. Let 
op, niet iedereen die zich inschrijft kan dus ook 
deelnemen.

WAT IS DOOR 
CORONA IN DE 
KNEL GEKOMEN?  

In deze tijd is het leuk om iemand eens te verrassen met een kaartje. Bij allerlei supermarkten 
in Oosterhout vindt u gratis ansichtkaarten om te versturen. Kaarten met breinbrekers, 
kleurplaten en leuke teksten als ‘na corona ga ik als eerste met jou … 

Dus moet u nog een boodschap doen? Neem dan meteen een kaartje mee en maak iemand 
blij met een persoonlijke noot. Stuur bijvoorbeeld dit leuke kaartje om in te kleuren naar uw 
kleinkinderen. Oosterhout, meer voor elkaar!

KEEP IN TOUCH! HEEFT U AL IEMAND 
  BLIJ GEMAAKT MET EEN KAARTJE?

De ‘Houd oe eige goed’ poster is één van de middelen die is ontwikkeld om 
aandacht te vragen voor de sociale kant van de coronacrisis: de mentale en 
de fysieke gezondheid van mensen en eenzaamheid. Op de poster vindt u 
leuke dingen om te doen, zoals breinbrekers, een fit-challenge, wandeltips, 
een kleurplaat en een lekker recept. De poster kunt u gratis meenemen in de 
supermarkt, maar u kunt de poster ook downloaden op onze website om zelf 
uit te printen: www.oosterhout.nl/inwoners/keep-in-touch.

HEEFT U DE ‘HOUD OE EIGE GOED’ POSTER AL GEZIEN? 

Sinds 1 maart 2021 kunt u weer uw belastingaangifte doen over 2020. De 
Belastingdienst raadt mensen aan de vooraf ingevulde informatie extra goed 
te controleren. Dit omdat door de coronacrisis er wellicht andere financiële 
keuzes zijn gemaakt die van belang zijn voor uw aangifte. Misschien heeft u 
bijvoorbeeld een betaalpauze voor uw hypotheek gekregen. Kijk dan goed 
of de vooraf ingevulde gegevens overeenkomen met het overzicht van uw 
hypotheekverstrekker. Hoe eerder u aangifte doet, hoe eerder die definitief 
wordt en u dus uw geld kunt terugkrijgen.

Ook ondernemers vullen de aangifte in
Voor ondernemers is een aantal steunmaatregelen al ingevuld, maar andere 
maatregelen niet. Het is belangrijk die goed te checken. Ondernemers 
die veel financiële last hadden door corona doen er goed aan om snel 
aangifte te doen. Als u in 2020 een negatief inkomen had, dan verrekent de 
Belastingdienst dat met het inkomen van de drie voorgaande jaren en kunt u 
mogelijk geld terugkrijgen. 

BELASTINGAANGIFTE INVULLEN KAN WEER: 
‘LET EXTRA OP VANWEGE CORONAJAAR’


