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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op 

de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede 

Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.     

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

26 januari 2021 

Kenmerk 

COS/U202100056 

Lbr. 21/005 

Telefoon 

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op 

de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede 

Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.     

 

Boa's ook bevoegd voor handhaving avondklok  

Op het verzoek om ook boa’s bevoegd te maken voor handhaving van de avondklok, heeft de 

minister van JenV in overleg met boa bonden, politie en OM besloten dat boa’s met ingang van 

maandag 25 januari, 21.00 uur, in domein 1 tijdelijk bevoegd zijn voor handhaving avondklok. 

Daaraan zijn de volgende landelijke afspraken gekoppeld: 

- de uiteindelijke keuze voor inzet van boa’s ligt bij het bevoegd gezag  

- inzet van boa’s voor handhaving van de avondklok vindt uitsluitend plaats in afstemming 

met en onder regie van de politie  

- voorafgaand aan de inzet van boa’s moet een risico-inschatting worden gemaakt, op basis 

waarvan de concrete inzet van boa’s wordt bepaald  

- boa’s worden niet ingezet in situaties waarvoor ze niet zijn toegerust of waarbij hun 

veiligheid niet kan worden gewaarborgd.  

 

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.  

 

 

 

 

 

Aan de leden 

 

  Datum 

26 januari 2021 

Kenmerk 

COS/U202100056 

Lbr. 21/005 

Telefoonnummer 

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 
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Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24 
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Voorbereiding op Tweede Kamerverkiezingen 

Op 17 maart a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Tweede Kamer en de minister 

van BZK hebben afspraken gemaakt over maatregelen om de verkiezingen op 17 maart a.s. zo 

veilig en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Met ondersteuning van het ministerie van BZK, de 

VNG en de NVVB proberen de gemeenten om de verkiezingen binnen het afgesproken 

maatregelenpakket zorgvuldig te organiseren en uit te voeren.  

 

Het ministerie van BZK en de VNG hebben op dit moment het beeld dat de voorbereiding van 

gemeenten op de verkiezingen goed loopt. Deze extra inzet vraagt enorm veel van de 

gemeentelijke organisaties. Zowel richting het ministerie van BZK als richting de Tweede Kamer 

heeft de VNG laten weten dat de uitvoeringskracht van gemeenten grenzen kent: wanneer er tot 

meer maatregelen wordt besloten dan het huidige wetsvoorstel regelt, kunnen gemeenten niet 

waarborgen dat het stemproces zorgvuldig verloopt en de uitslag betrouwbaar tot stand komt. 

 

Voor meer informatie: 

- Uitkomsten VNG quickscan: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D49378&did=2020D49378 

- Verkiezingen in coronatijd:  https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verkiezingen-en-referenda 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze Tozo 4 zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het 

kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Daarnaast kunnen ondernemers vanaf 1 februari 

2021 Tozo aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 

2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021.   

 

Voor meer informatie:  

- www.vng.nl/tozo 

    

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) 

Het kabinet heeft de contouren van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) 

bekend gemaakt. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief kosten voor 

de uitvoering. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te 

maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die 

daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en voor wie andere regelingen niet of 

onvoldoende soelaas bieden. De contouren zijn nu uitgewerkt en worden verwerkt in een 

handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de lokale implementatie. Deze handreiking is 1 

februari gereed. Omdat TONK binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand wordt 

uitgevoerd, kunnen gemeenten ook eigen keuzes maken. De TONK gaat met terugwerkende kracht 

gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds 

meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.   

 

Voor meer informatie:  

- https://vng.nl/artikelen/tonk-nadere-uitwerking-begint-vorm-te-krijgen  
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Vervoer van ouderen naar priklocaties 

Mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar die nu al gebruikmaken van (gemeentelijke) 

vervoersvoorzieningen, kunnen deze ook gebruiken om naar een GGD-vaccinatielocatie te reizen. 

Ook als zij normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeft dat in dit geval 

niet. Bovendien komen de hiervoor gemaakte kilometers niet ten laste van een eventueel 

kilometerbudget dat zij van de gemeente hebben gekregen voor sociaal-recreatieve 

doeleinden. Extra kosten die gemeenten voor deze tijdelijke inzet maken, worden meegenomen in 

het algemene onderzoek naar de meerkosten 2021 voor gemeenten als gevolg van COVID-19, 

verbijzonderd voor het doelgroepenvervoer. Staande afspraak is dat het Rijk meerkosten die direct 

voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen, 

vergoedt aan gemeenten.     

 

Voor meer informatie:  

- https://vng.nl/nieuws/ouderen-met-gemeentelijke-voorzieningen-naar-priklocaties  

  

   

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 

https://vng.nl/nieuws/ouderen-met-gemeentelijke-voorzieningen-naar-priklocaties

