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Geachte leden van de raad, 
 
Het coronavirus heeft een diepe impact op de hele samenleving. Er is niemand aan wie de 
gevolgen voorbijgaan. Natuurlijk hopen we dat iedereen deze tijd zo goed mogelijk 
doorkomt. Onze zorg gaat daarbij in eerste instantie uit naar onze inwoners, in het bijzonder 
naar de mensen die extra hulp nodig hebben. Eerder bent u door middel van een memo 
geïnformeerd over de groep inwoners die afhankelijk is van (reguliere) Wmo-zorg of het 
routevervoer. In dit memo leest u welke impact de coronacrisis heeft op de maatschappelijke 
opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. 
 
Vooropgesteld: vooralsnog zijn er geen besmettingen bekend binnen de locaties in Zeeland. 
 
Maatschappelijke opvang 
Er zijn twee locaties voor de maatschappelijke opvang in de provincie Zeeland: één in 
Terneuzen en één in Vlissingen.  
 
Landelijk wordt de volgende lijn gehanteerd: zo weinig mogelijk mensen op straat (en als op 
straat zijn dan 1.5 meter in acht nemen), beschikbaar schoon sanitair en voldoende afstand 
tussen mensen in de opvang. De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft in dit verband ook een richtlijn uitgebracht: richtlijn voor opvang van 
dak- en thuisloze mensen tijdens coronacrisis. Zowel de opvanglocatie in Terneuzen als 
Vlissingen voldoet aan deze richtlijn.  
 
Beide opvangen zitten momenteel vol maar tot op heden is het steeds gelukt om in geval 
van een nieuwe aanmelding ruimte voor deze persoon te creëren door (bijvoorbeeld) een 
bestaande cliënt door te laten stromen naar een tussenvoorziening of een zelfstandige 
woning. Indien dit niet mogelijk is wordt er naar een maatwerkoplossing gezocht.  
 
Knelpunten die momenteel als gevolg van de coronacrisis worden ervaren zijn: 

- Toename in cliëntaantallen. Tot op heden is het zoals hierboven aangegeven steeds 
gelukt om passende opvang in geval van nieuwe aanmeldingen te regelen. Het 
aantal aanmeldingen neemt echter toe vanwege de (landelijke) lijn: zo weinig 
mogelijk mensen op straat. Oplossingen worden momenteel gezocht in alternatieve 
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vormen van opvang. In Terneuzen zijn er bijvoorbeeld vanuit de woningcorporatie 
een huurwoning en twee studio’s beschikbaar gesteld. In het geval dat er cliënten 
besmet lijken te zijn kunnen deze hier geïsoleerd opgevangen worden, of andersom, 
wanneer er een uitbraak in de opvang volgt kunnen de niet-besmette cliënten hier 
opvangen worden. In het zoeken van oplossingen worden alle regiogemeenten in 
Zeeland betrokken.  

- Cliënten die zich niet aan de maatregelen van het RIVM houden. Bij deze cliënten 
wordt eerst geprobeerd ze zodanig te bewegen dat ze zich toch aan de maatregelen 
gaan houden. Mocht dit niet lukken dan worden deze cliënten geweigerd in de 
opvang en in overleg met de gemeente(n) gezocht naar een alternatieve oplossing. 
Een ander alternatief biedt nog de mogelijkheid van gedwongen isolatie op grond van 
de Wet publieke gezondheid. Over de invulling van deze bevoegdheid vindt 
momenteel (landelijk) overleg plaats met de betrokken deskundigen.  

 
Vrouwenopvang 
Er zijn 2 opvanglocaties in de provincie Zeeland: één in Vlissingen en één in Terneuzen. 
Ook vanuit de vrouwenopvang wordt aangegeven dat zij aan de landelijke richtlijnen van het 
RIVM kunnen voldoen. De cliënten hebben allemaal een eigen kamer met eigen sanitaire 
voorzieningen. Ambulante begeleiding wordt telefonisch geboden. Tot op heden zijn ten 
aanzien hiervan geen bijzonderheden te melden. Er hebben zich nog geen crisissituaties 
voorgedaan. Mocht er een crisis ontstaan dan wordt er een maatwerkoplossing geboden. 
 
De opvang zit momenteel vol, maar dit heeft nog niet geleid tot het moeten weigeren van 
cliënten in de opvang. Er is geen toename (of afname) waarneembaar in cliëntaantallen die 
in- of uitstromen.  
 
Knelpunten die momenteel als gevolg van de coronacrisis worden ervaren zijn: 

- Er komen signalen binnen dat vrouwen die in een onveilige situatie zitten in verband 
met angst voor besmettingsgevaar niet kiezen voor de Veilige Opvang. 

- Hieraan zit het risico verbonden dat deze vrouwen zich na afloop van de coronacrisis 
zich tegelijkertijd gaan aanmelden bij de vrouwenopvang. 

- Er kunnen andere doelgroepen aankloppen bij de vrouwenopvang. Bijvoorbeeld 
sekswerkers die op straat worden gezet. 

 
NB Dit zijn knelpunten die in het land zijn gesignaleerd. Specifiek in Zeeland zijn deze 
signalen nog niet binnengekomen. 
 
Beschermd wonen 
De locaties beschermd wonen zitten verspreid over heel de provincie Zeeland. De 
ondersteuning van de cliënten wordt momenteel voortgezet met inachtneming van de 
landelijke adviezen van het RIVM. Dit brengt wat veranderingen met zich mee in de wijze 
van ondersteuning. De cliënten moeten hieraan wennen. Extra aandacht wordt daarom 
besteed aan het voorkomen van stress en terugval bij de cliënten.  
 
Daarnaast wordt er minder in- en uitstroom gesignaleerd, omdat de keten redelijk ‘op slot’ 
zit. Hierdoor ontstaat er meer druk op de ambulante ondersteuning, die gelet op de adviezen 
van het RIVM de ondersteuning ook op alternatieve manieren (andere manieren dan 
thuisbezoeken) moet vormgeven. Tot op heden zijn ten aanzien hiervan geen 
bijzonderheden te melden. Er hebben zich nog geen crisissituaties voorgedaan. Mocht er 
een crisis ontstaan dan wordt er een maatwerkoplossing geboden. 
  
Naast bovenstaande signalen zijn er tot op heden geen andere knelpunten gesignaleerd als 
gevolg van de coronacrisis. 
 
In stand houden van de zorginfrastructuur 
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De huidige omstandigheden kunnen onder deze zorgaanbieders leiden tot inkomstenderving 
of het anders moeten inzetten van ondersteuning. Ook kan er de situatie ontstaan dat er 
naar alternatieve oplossingen moet worden gezocht. In lijn met het advies vanuit het Rijk en 
de VNG heeft het college ook ten aanzien van deze aanbieders besloten hen financiële 
zekerheid en ruimte te bieden. Dit betekent dat de financiering ongewijzigd wordt voortgezet 
ingeval van inkomstenderving of in het geval ondersteuning op een andere manier moet 
worden vormgegeven dan is afgesproken. Wanneer er alternatieve oplossingen moeten 
worden gezocht zal centrumgemeente Vlissingen dit waar mogelijk voor financieren (in 
overleg met de toezichthouder van de provincie en de artikel 12 inspecteur).  
 
De komende periode gaan er gesprekken plaatsvinden tussen het Rijk en gemeenten over 
compensatie van de kosten die gemeenten als gevolg van de coronacrisis en de daaraan 
verbonden landelijke maatregelen maken. De voorfinanciering zoals hiervoor bedoeld betreft 
dan ook financiering vooruitlopend op de uitkomst van deze gesprekken met het Rijk. 
Definitieve financiering hiervan is afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken met het 
Rijk.  
 
Van de zorgaanbieders verwachten we dat zij meetbare en toetsbare registraties bijhouden 
van eventuele omzetderving, het anders inzetten van ondersteuning en de aanvullende 
activiteiten die moeten worden verricht en die meerkosten die hieruit voortvloeien door het 
volgen van de richtlijnen van het RIVM. 
 
Duur 
Deze compensatiemaatregel geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. Indien deze zal worden 
verlengd wordt u hierover nader geïnformeerd. 
 
Tot slot 
We hebben veel respect voor de medewerkers in deze zorgsector, zeker 
onder de huidige omstandigheden. Daarvoor, en het kan niet vaak genoeg gezegd worden, 
zijn we hen dankbaar. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




