
Bedrijven • Drie maanden uitstel gemeentelijke 
belastingen (i.s.m. BsGW)

• Team Ondernemen Maastricht staat 
ondernemers bij in lokale, landelijke 
en Europese regels. Bereikbaarheid en 
website uitgebreid

• Venstertijden losgelaten

• Ruimhartige beoordeling 
vergunningaanvragen afhaal- en 
bezorgrestaurants

• Oproep aan commerciële 
vastgoedeigenaren om huur op te 
schorten

• Werkgroepen opgestart met diverse 
ondernemersverenigingen en - 
belangenbehartigers over de

Maastrichtse economie tijdens en na de 
coronacrisis

• Overleg met gemeenten in Economische 
Samenwerking Zuid-Limburg inzake 
economische maatregelen

• Soepele omgang met uitstallingsbeleid 
ter markering van winkels die (beperkt) 
open gaan

• Virtueel vragenuurtje via RTV Maastricht

• Kickstartfonds vanuit ESZL opgericht 
voor initiatieven van samenwerkende 
bedrijven, die de kansen willen benutten 
binnen de veranderende samenleving en 
economie

• Voetgangersplan voor centrum ingesteld

Inste� ingen • Drie maanden uitstel huur van 
gemeentelijk vastgoed

• Drie maanden uitstel gemeentelijke 
belastingen

Dak- en thuislozen • Verhuizing dag- en nachtopvang naar 
Witte Flat Wyckerpoort als tijdelijke 
oplossing

• Verhuizing dag- en nachtopvang 
naar Overmaze als oplossing tijdens 
coronacrisis

• Tijdelijke aanwezigheid Soepbus, 
koffi estand en toilet- en 
douchevoorzieningen op de Markt, 
daarna faciliteiten beschikbaar in 
Overmaze

Cultuur • Versnelde bevoorschotting 
cultuursubsidies

• Drie maanden uitstel huur van 
gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke 
belastingen

• Overleg met minister en gedeputeerde 
over de schade aan de cultuursector

• Afhaalbieb geopend

• Voucherregeling Theater aan het Vrijthof

• Ruimhartige beoordeling vaststelling 
cultuursubsidies 2020

• Inventarisatie fi nanciële situatie 
cultuurinstellingen

• Regelmatig overleg met cultuursector 
gericht op langetermijn-maatregelen

• Overleg met bestuurders binnen 
de stedelijke cultuurregio en 
wethouders andere gemeenten inzake 
noodmaatregelen cultuur van het Kabinet

• Centre Céramique sinds 20 mei weer 
open, beperkte openingstijden, 
ingeleverde materialen 72 uur ‘in 
quarantaine’, bezoek zo kort mogelijk

Sport • Drie maanden uitstel huur van 
gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke 
belastingen

• Opschorting huur zolang 
noodmaatregelen van kracht zijn

• Afspraken met sportverenigingen en 
buurtsportcoaches na versoepeling 
rijksmaatregelen voor buitensport

• Gedeeltelijke heropening sportparken

• Geusseltbad gefaseerd en met aangepast 
programma open

• Programma Gezondheid weer van start 
vanaf medio mei

• Beweeggroepen in de buitenlucht starten 
op 2 juni

Publieke
dienstverlening

• Balies aangepast zodat fysieke 
dienstverlening door kan gaan

• Wekelijks zo’n 2.000 vragen, 500 e-mails, 
239 webcare reacties en 600 meldingen 
openbare ruimte

Markten • Woensdag-, zaterdag- en zondagmarkt 
weer volledig van start. Vrijdagmarkt 
verdeeld over Markt en Vrijthof vanaf 29 
mei

• Terugbetaling marktgelden aan 
ondernemers die niet op de markt 
kunnen staan

Stadsbeheer • Ploegendienst ingesteld

• Beeldkwaliteit naar B / C

• Personeel vanuit verschillende 
organisatieonderdelen ingezet op 
milieuparken

• Extra aandacht voor afvaldump en drukte 
op milieuparken

Sociale zekerheid • Terugbetaling BBZ 3 maanden 
opgeschort

• Uitvoering Tozo door SZMH voor 
nagenoeg alle gemeenten Zuid-Limburg 
(krediet en levensonderhoud). Reeds 
2.298 voorschotten levensonderhoud 
verstrekt voor bijna € 2,9 mln. (stand van 
zaken op 15 mei)

• Maastricht voert uitbreiding Tozo voor 
ondernemers werkend in Nederland en 
wonend in het buitenland uit voor het 
hele land

• Tijdelijke sluiting MTB, vanaf 30 maart tot 
14 april. Inmiddels weer 2 productielijnen 
opgestart

• Gezamenlijke lobby Sociaal&Economie 
richting landelijke overheid voor 
grenswerkers en andere doelgroepen die 
buiten de ondersteuningsmaatregelen 
lijken te vallen

• Ondersteuning ondernemers die 
arbeidsbeperkten in dienst hebben, 
middels het doorbetalen van 
gemeentelijke loonkostensubsidies

Jeugdzorg • Aanbieders ambulante zorg passen 
dienstverlening aan cf RIVM

• Face-to-face contact zoveel mogelijk 
vervangen door telefoon en videobellen

• Kinderbehandelcentra en medische 
kinderdagverblijven gesloten

• Uitbreiden chatfunctie CJG043

• Uitbreiding bereikbaarheid @Ease

Onderwijs en
kinderopvang

• Dienstregeling leerlingenvervoer 
aangepast

• Laptops, printers en internetaansluitingen 
geregeld aan gezinnen in armoede

• Noodopvang geregeld voor 775 kinderen 
van ouders met vitale beroepen en voor 
kinderen in onveilige gezinssituaties. Per 
11 mei dagopvang en gastouderopvang 
weer regulier, noodopvang blijft bestaan

• Samenwerking kinderopvang en 
basisonderwijs verloopt soepel

Verkeer & Vervoer • Dienstregeling Omnibuzz aangepast

• Tunnel Maasboulevard weer geopend

• Proeven met elektrische bevoorrading 
binnenstad naar voren gehaald 

Welzijn en armoede • Trajekt coördineert voedselproblematiek 
huishoudens

• Eenmalige donatie 20.000 euro voor 
Voedselbank

Organisatie • Thuiswerken mogelijk gemaakt middels 
uitleveren laptops en gebruik MS Teams

• Drietalige werkgeversverklaring voor 
noodzakelijke grensoverschrijding

• Deel gebouwen Mosae Forum en 
Randwyck gesloten

• Akkoord met provincie mogelijk uitstel 
bezuinigingen tot begroting 2021

• Onderhoud Geusseltbad naar voren 
gehaald

• Extra controles leegstaand / ongebruikt  
gemeentelijk vastgoed

• Analyse van de langetermijngevolgen van 
de coronacrisis voor stad en gemeente

• Werkzaamheden projecten en onderhoud 
waar mogelijk naar voren gehaald

Communicatie • Steunpunt Corona ingericht, 24 uur 
online, 7 dagen per week ook telefonisch 
bereikbaar

• Thuis in Maastricht omgebouwd voor het 
bundelen van sociale initiatieven

• Tweemaal per week voorleesmoment 
burgemeester

• Telefoonteam voor mensen die zich 
eenzaam voelen

• Online fi lmpjes met maatregelen 
samenscholingsverbod, ook in Engels

• Digitale borden op drukke plekken

• 55 krijt-graffi ti-tekeningen Engel om 1,5m 
afstand te benadrukken

• 19000 huishoudens brief over Steunpunt 
Corona

• Dagelijks 120 vragen over Corona 
afgehandeld

• Aantal views Thuis in Maastricht stijgt van 
187.000 per maand (januari) naar 325.000 
(april) door extra inzet op communicatie 
over corona(maatregelen)

• Digitale billboards ingezet t.b.v. 
Steunpunt Corona

Acties en besluiten inzake Corona
samenvatting van de wekelijkse Raadsinformatiebrieven
stand van zaken 21 mei 2020


