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1. Verruiming regels 

 

a. Supermarkten mogen ‘s nachts laten bevoorraden 

Supermarkten willen koste wat kost hun winkels goed bevoorraden om zo de schappen 

gevuld te houden. Daarom staan wij toe om supermarkten ook ’s nachts te laten bevoorraden.  

Inhoudelijke argumenten: 

- eerste basisbehoeften bevolking: de voedselvoorziening is essentieel en moet op peil blijven. 

- gezondheid van vakkenvullers supermarkt: door bevoorrading meer te spreiden kan er ook 

meer gespreid gewerkt worden. 

b. Ruimere terrassen onder voorwaarden mogelijk 

Wanneer de coronamaatregelen voor de horeca worden versoepeld, is de gemeente 

Maasdriel bereid ruimere terrassen onder voorwaarden mogelijk te maken. Zo kunnen 

horecaondernemers bij de inrichting van hun terras voldoen aan de richtlijnen van de 

Rijksoverheid. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen horecaondernemers een 

initiatief indienen bij de gemeente. Met deze meldingsplicht houdt de gemeente zicht op de 

initiatieven, terwijl vergunningsprocedures en leges worden voorkomen. De verruiming van de 

bestaande terrassen is vergunningsvrij. Mocht een horecaondernemer nog geen reguliere 

terrasvergunning hebben, dan kan die worden aangevraagd volgens de normale vergunning 

procedure. 

c. We gaan coulant om met het afhalen en bezorgen van maaltijden 

Bij lokale (planologische) belemmeringen zullen we niet handhavend optreden (passief 

gedogen) mits de door het RIVM gegeven aanwijzingen en richtlijnen strikt worden opgevolgd. 

 

2. Uitstel verlenen van betalingen / coulant zijn met betalingsregelingen 

Door of namens de gemeente worden diverse zaken in rekening gebracht bij inwoners en 

bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges. We staan achter de wijze waarop de 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) deze maatregel invult Op www.bsr.nl leest u daar 

meer over. De gemeente volgt deze lijn. Indien er geen sprake is van betalingsproblemen 

(structurele wanbetalers) dan gaat de gemeente coulant om met verzoeken tot uitstel van 

betalingen. De invordering van verbeurde dwangsommen (bestuursrechtelijke sancties) gaat wel 

gewoon door. 

 

3. Snelle inzet van bestaande regelingen   

In de uitvoering van regelingen sluit Werkzaak Rivierenland aan bij het beleid van het Rijk om bij 

inzet van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), een lichte variant 

op de BBZ-regeling, te zorgen voor een snelle afhandeling. Dat betekent dat Werkzaak de 

regeling binnen de termijn van 4 weken afhandelt. Er wordt wel getoetst op rechtmatigheid. Als 

geconstateerd wordt dat er onterecht is verstrekt, dan vorderen we terug.  

Daarnaast is er de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling 

biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te 

maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer 

kunnen betalen. Het gaat dan om privé woonlasten: de huur of hypotheekrente en de kosten van 

elektriciteit, gas en water.  

 

4. Snel betalen 

We zorgen ervoor dat we snel blijven betalen, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, mits de 

betreffende factuur (de prestatielevering) akkoord is bevonden. 

http://www.bsr.nl/

