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Deze tweewekelijkse monitor is erop gericht om een algemeen beeld te vormen van de maatregelen die andere steden in 
Europa en daarbuiten nemen naar aanleiding van de uitbraak van Corona. Verschillende domeinen komen aan bod en alle 
voorbeelden zijn gericht op hun relevantie voor steden en met name Amsterdam. Ook bevat dit document een overzicht 
van EU-maatregelen en een overzicht van informatiebronnen die relevant zijn voor steden. 

Meer weten over een voorbeeld uit deze monitor, heb je een andere kennisvraag, 
of wil je deze monitor in de toekomst in je inbox ontvangen? Laat het ons weten 
via internationaloffice@amsterdam.nl 
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Versoepeling maatregelen door heel Europa 

Een aantal Europese landen kondigen aan dat ze hun maatregelen gaan versoepelen, om zo ruimte te maken voor de opbouw van hun 
economie. In de komende edities van deze monitor zullen we vanuit de steden in deze landen updates geven over de ervaringen hiermee.   

Denemarken: Deze week gaan de kinderdagverblijven en scholen voor kinderen tot en met de vijfde klas weer open. Het is de bedoeling 
dat ouders hierdoor weer naar hun werk kunnen. De Denen moeten aan social distancing blijven doen en bijeenkomsten met meer dan 
tien personen blijven verboden. Ook blijven de restaurants, bars en cafés voorlopig nog dicht. 

Oostenrijk: Winkels kleiner dan 400 vierkante meter mogen weer open; 2 weken daarna volgen alle andere winkels, winkelcentra en 
kappers. Hotels en restaurants volgen op z'n vroegst pas halverwege mei. Mensen moeten nog steeds thuis blijven en mogen alleen voor 
boodschappen of andere noodzakelijke uitstapjes de deur uit. Scholen blijven gesloten tot half mei en evenementen zijn tot eind juni 
verboden. De mondkapjes-plicht voor de supermarkten wordt uitgebreid naar de andere winkels en het openbaar vervoer. 

Tsjechië: Sporten waarbij het contact met anderen vermeden wordt zijn weer toegestaan, zoals hardlopen en fietsen. Ook zijn de 
bouwmarkten weer open. Meer winkels volgen na het paasweekend. Bovendien mogen burgers het land weer verlaten. Hiervoor moeten 
ze dan wel een goede reden hebben en bij terugkeer moeten ze twee weken in quarantaine. 

Spanje: In Spanje gaan niet-essentiële bedrijven weer open, zoals fabrieken en bouwplaatsen. Restaurants, cafés en kappers blijven 
voorlopig dicht. Ook blijven scholen, parken en stranden gesloten. 

Italië: Boekhandels, babywinkels en hout- en papierbedrijven zijn weer open. Steden proberen hun nationale overheid te bewegen om 
met de juiste maatregelen ook horeca beperkt open te laten gaan. 

Frankrijk: In Frankrijk gaan na 11 mei de scholen weer beperkt open. 
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Versoepeling maatregelen door ‘contact tracing’ 

In de beginfase van de verspreiding van Corona lag de nadruk op inperking door het nalopen van contacten van besmette individuen. Die 
strategie wordt in veel landen ook toegepast bij het heropenen van de economie en het opheffen van social distancing. Dit gebeurt o.a. in 
de VS, in het Noordoosten en in de Westkust. Op deze manier zouden scholen, kantoren en horeca gedeeltelijk open kunnen. Dit is eerder 
toegepast bij uitbraken van o.a. syfilis en ebola en wordt ook nu toegepast in o.a. China, Zuid Korea, Nieuw Zeeland en IJsland. 

Dit kan een maatregel zijn in afwachting van een vaccin, maar ook in de VS is testcapaciteit een beperking. Het gaat daarbij niet alleen om 
materialen, maar ook de beschikbaarheid van medewerkers. Volgens wetenschappers zijn er ongeveer 1000 medewerkers nodig per 
miljoen inwoners. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het nagaan en informeren van mensen met wie positief geteste mensen in 
contact zijn geweest, met name in de periode voordat de patiënt symptomen heeft gekregen. In San Francisco worden er ook vrijwilligers 
ingezet. De centrale overheid in de VS schat 3.6 miljard nodig te hebben om 100.000 medewerkers in te kunnen huren. Ook ligt er een 
voorstel om bestaande medewerkers her op te leiden. Ook de bekende tracking apps kunnen een rol spelen; wat al gebeurt in o.a. Taiwan, 
Zuid-Korea en Singapore. 

Zo heeft op 8 april de Europese Commissie aangekondigd dat zij een gemeenschappelijke EU aanpak aanraden voor de ontwikkeling van 
mobiele applicaties voor Corona. De Commissie stelt dat zulke instrumenten een belangrijke rol kunnen spelen bij het opheffen van 
maatregelen, mits ze voldoen aan EU regels. Deze apps kunnen niet alleen ingezet worden bij het opsporen van potentiële besmettingen, 
maar ook bij het ontwikkelen van analyses. 

Nederlandse NGO’s en academici hebben al gewaarschuwd voor de impact op digitale rechten.  

 

 

Presentator
Presentatienotities
Veel van de informatie uit deze sheet komt van een artikel van Politico. 

https://www.politico.com/states/new-york/city-hall/story/2020/04/13/northeast-governors-planning-regional-economic-restart-1275385
http://cert1.mail-west.com/mc7rmrIyjeV/r71rIgtmyuzjan/rIvvag82n475ws/uy78xsr71rIqvnq/1edi2fvnx?_c=d|ze7pzanwmhlzgt|17efk87lhs2vqr1&_ce=1586806626.e3fc8ff91b1ef42cc1c8dc98048ddf7f
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Gezondheid 

Seoul desinfecteert alle plekken die zijn bezocht door corona patiënten. Deze 
plekken krijgen een keurmerk met het opschrift “Clean Zone”, om zo stigma 
vorming tegen te gaan nadat bekend is gemaakt dat een bepaalde plek besmet is 
geweest.Om na te gaan waar besmette mensen zijn geweest wordt gebruik 
gemaakt van camerabeelden en credit card transacties; de plekken worden 
openbaar gemaakt op de website van de gemeente. Ook worden overledenen 
getest op het Coronavirus. 

Seoul heeft screening centra opgericht voor mensen met symptomen van corona. 
Er zijn ook “drive” en “walk”- through test centra waardoor de patiënt niet in 
dezelfde ruimte komt als de zorgverlener. De walk-through stations zijn makkelijk 
toegankelijk voor ouderen of mensen zonder auto. Omdat ze zo klein zijn, zijn ze 
ook makkelijk schoon te maken. 

Met een speciale “safety protection app” worden patiënten tweemaal daags 
gemonitord door overheidsambtenaren. Deze ambtenaren krijgen ook bericht 
wanneer patiënten hun opgelegde quarantaine doorbreken via GPS tracking. 

Inwoners van Seoul kunnen twee maskers per week kopen. Afhankelijk van het 
laatste cijfer van hun geboortejaar kunnen ze op een bepaalde weekdag een 
masker kopen.  Zwangere vrouwen krijgen vijf extra  maskers. 

Koreanen spreken inmiddels van de zogenoemde Corona blues (depressie). Seoul 
heeft daarom een zogenaamd COVID-19 psychologische ondersteuning team 
opgericht, (voornamelijk online). Dit team heeft zeven “mentale vaccinaties” 
opgesteld o.a. doen van vrijwilligerswerk, je houden aan de regels, op zoek gaan 
naar betrouwbare informatie (i.p.v. fake news serieus te namen), erop vertrouwen 
dat deze situatie weer voorbij zal gaan etc. 

Armoede   

Seoul geeft gezinnen die onder modaal verdienen een extra uitkering om de 
economie te stimuleren. Naar verwachting zullen 1,7 miljoen huishoudens hier 
aanspraak op maken. Het gaat om bedragen tussen de 233-389 dollar afhankelijk 
van het aantal gezinsleden (uitgekeerd als bonnen of prepaid betaalkaarten). 

Economie 

660.000 kleine bedrijven die een cruciale rol spelen in de Koreaanse economie 
worden bedreigd door de crisis. Daarom is er een noodfonds opgericht waaruit 
leningen tegen een lage rente (1%) kunnen worden afgesloten. Om doorlooptijden  
te verkorten werkt Seoul samen met banken. Ook heeft Seoul subsidies voor 
bedrijven met minder dan 5 personen of voor start-ups in de technische sector (tot 
20.000 werknemers) en voor winkels en kleine zaken die noodgedwongen dicht 
moeten door de crisis. 

Het volledige rapport staat hier.  

 

Seoul: case study 

http://english.seoul.go.kr/covid/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Briefing-Note.pdf
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Mutual Benefit Fund 

De stad Milaan heeft een fonds opgezet om inwoners te helpen die in 
financiële moeilijkheden zijn geraakt door de Corona crisis, en om 
kleine bedrijven en ondernemers te ondersteunen bij de hervatting van 
hun activiteiten. De stad heeft hier 3 miljoen euro voor vrijgemaakt, 
het fonds staat open voor de economische participatie (donaties) van 
individuele burgers, bedrijven en verenigingen. Bijzondere aandacht 
zal in een eerste fase worden besteed aan werklozen. Families kunnen 
een bijdrage ontvangen van € 400 tot € 800. 

Netwerk Milaan helpt 

De stad Milaan heeft een netwerk opgezet van vrijwilligers, bedrijven 
en de particuliere sector om concrete hulp te bieden aan 65-plussers en 
kwetsbare inwoners van de stad. Op de gemeentelijke website is een 
pagina te vinden met informatie over oa. het aanvragen voor vouchers 
om boodschappen te doen, extra hulp voor 65-plussers en winkels die  
boodschappen thuis bezorgen. 

 

 

 

Stad doneert beveiligingsmaterialen 

Op 3 april heeft de gemeenteraad van Milaan besloten 150.000 
maskers, 4.300 liter alcohol en 100.000 ontsmettingshandschoenen te 
schenken aan mensen die de essentiële diensten voor de stad blijven 
onderhouden, zoals  artsen, winkeliers en taxichauffeurs. 

Milaan introduceert een lockersysteem om online bestellingen op te 
halen 

De gemeente Milaan heeft supermarktketens verzocht om lockers te 
installeren, waarmee online bestellingen kunnen worden opgehaald. 
Hiermee wordt de verspreiding van corona tegengegaan, doordat 
mensen niet meer bij elkaar in de buurt komen als ze bijvoorbeeld in de 
rij moeten wachten. 

 

 

Milaan: case study  
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Parijs: winkeliers en ondernemers die producten aan huis leveren 
kunnen zich aanmelden bij de gemeente. De gemeente is namelijk 
bezig met het maken van een digitale kaart, welke zichtbaar maakt bij 
welke winkels mensen terecht kunnen om boodschappen te laten 
bezorgen. Het is mogelijk om op categorie te selecteren. 

Gent: heeft een gemeentelijke Relaunch Taskforce ingesteld. 

Wenen: Het bedrijf Proud of Vienna is opgericht waar de gemeente, 
Kamer van koophandel en private partners €50 miljoen hebben 
opgehaald om lokale ondernemers te steunen. Ook is er een 
overbruggingskrediet t.w.v. 1 miljard euro. Zes staten waaronder 
Wenen betalen rente. In totaal 35 miljoen euro beschikbaar gesteld 
door de stad en de Kamer van Koophandel om EPU’s en SME’s te 
steunen  o.a. op gebied van liquiditeit en het opzetten van thuiswerk 
kantoren. Ten aanzien van de culturele sector: voorschotten en 
versoepeling subsidievoorwaarden.  

Riga werkt samen met lokale hotels om mensen met Corona 
symptomen in hotels onder te brengen ten tijde van hun isolatie. 

 

 

Antalya Muratpasa (Turkije): Initiatief genomen om met behulp van 
de in de stad aanwezige 3D printers maskers te vervaardigen. 

Los Angeles geeft prepaid debit cards tot 1500$ aan mensen die 

werkloos zijn of minder dan 50% inkomen hebben.  

Berlijn: Heeft diverse (federale) maatregelen genomen ten gunste van 
bedrijven; op deze pagina is een overzicht van (federale) maatregelen 
voor bedrijven o.a. hulp bij liquiditeit. 

München: Stelt 20 miljard euro ter beschikking om de Corona crisis op 
te lossen. Hulp aan bedrijven bedraagt tussen de  €5.000 - €30.000 per 
bedrijf, afhankelijk van het aantal werknemers. 

In Chengdu gaan vanaf half mei musea weer open met kortere 
openingstijden en een beperkt aantal bezoekers, bovendien wordt bij 
alle bezoekers de temperatuur opgemeten. Men begint met 
evenementen in de open lucht en daarna pas weer in concertzalen en 
stadions. In Seoul begint men in juli weer met culturele activiteiten. 

Economie 

https://bloomberg.us15.list-manage.com/track/click?u=08570eb3cd6fe16c4edfbe881&id=2606c89895&e=98be752dce
https://www.berlin.de/sen/web/corona/artikel.912404.en.php
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Spanje kent momenteel 386 geregistreerde doden per miljoen 
inwoners door Corona (vergelijk: Nederland heeft er 172). Spanje zat 
dan ook in een volledige lockdown tot 2 dagen geleden, waar nu o.a. 
de industrie en bouw weer opstarten. Cafés en parken blijven dicht, 
zeker tot 26 april. De economische impact is groot met 300.000 
nieuwe werklozen. Net als in Nederland heeft Spanje dan ook o.a. een 
werkgeversregeling geïntroduceerd. 

Ter aanvulling heeft Barcelona in maart extra maatregelen genomen: 

● Uitstel van betaling voor alle gemeentelijke belastingen, 
waaronder dus ook toeristenbelasting, de gemeente garandeert 
uitbetaling aan opdrachtnemers en betaalt versneld 

● Hetzelfde geldt voor heffingen voor horeca en afvalstoffen voor 
ondernemers die niet open kunnen. 

● Bedrijven krijgen steun bij het betalen van hun waterrekening 
● Er wordt geanticipeerd op aanpassingen in de vergunningen bij 

het opengaan van horeca 
● De culturele sector krijgt 1 miljoen extra subsidie, er wordt 

vooruit betaald voor evenementen en je hoeft niet meer te 
betalen om te kunnen filmen 

 

 

 

De burgemeesters van Madrid, Valencia, Sevilla, Malaga, Zaragoza en 
Murcia zeggen in een verklaring dat het noodzakelijk is om 
maatregelen te nemen om de begrotingscapaciteit van grote steden te 
waarborgen, omdat steden de frontlinie zijn voor het ondersteunen 
van huishoudens, ook financieel. Zij pleiten onder andere voor de 
volgende maatregelen: 

● De gemeenteraden moeten onbeperkt over de opgebouwde 
restanten van de afgelopen boekjaren kunnen beschikken . 

● Opschorten van nationale deadlines voor de lokale economische 
en financiële plannen gedurende de crisis 

● Suspension of established time frames for the presentation of 
economic and financial plans while the state of emergency is in 
place. 

● Flexibiliteit in de criteria van begrotingen en de regels om de 
overheidsuitgaven te kunnen verhogen. 

● Staatssteun voor steden om openbaar vervoer en sociale 
dienstverlening op lokaal niveau te ondersteunen 

● Gemeenten de mogelijkheid geven om zelfstandigen en kleine 
en middelgrote ondernemingen financieel te ondersteunen 

 

 

 

Economie uitgelicht: Barcelona en oproep burgemeesters 

Presentator
Presentatienotities
Meer weten over hoe Barcelona met de crisis omgaat? Vindt hier het volledige overzicht

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/ten-measures-to-support-culture-in-the-city-in-the-face-of-covid-19_930991.html
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 Algemeen 

Om de stad Wenen te blijven voorzien van elektriciteit en warmte, 
verblijven 53 medewerkers van energieleveranciers in geïsoleerde 
afvalverbrandingscentrales in Spittelau, Flotzersteig en Simmeringer 
Haide en in de Simmering energiecentrale. De medewerkers hebben 
zich vrijwillig aangemeld om zich in te zetten voor de inwoners van 
Wenen. 

Mobiliteit 

De EU heeft een website gelanceerd die visueel weergeeft en bijhoudt 
wat de restricties van vervoer zijn per EU land vanaf 26 maart  

In Frankrijk worden zieken per trein, vliegtuig of marineschip 
geëvacueerd, uitgerust met tijdelijke IC’s.  

München: Medisch personeel kan gratis gebruik maken van de taxi. 

 

 

 

 

  

 

Londen: Zorgmedewerkers van NHS kunnen gratis e-bikes lenen zodat 
zij veilig en snel de stad in kunnen. Dit leensysteem is geïnitieerd door 
ondernemers. 

In Madrid  kunnen mensen winkels, bezorgdiensten en 
hulporganisaties vinden door gebruik te maken van een digitale kaart. 
De stad heeft het initiatief ‘Compartimos barrio’ gelanceerd om de 
handel en essentiële diensten zichtbaar te maken in ieder district.  

Duurzaamheid 

Binnen de EU wordt er door diverse organisaties, landen en steden op 
duurzaam herstel aangedrongen. Er wordt gewezen naar het 
aankomende recovery plan waar nu door de EU aan gewerkt wordt. 
Zie hier de tekst van het voorstel. 

Er wordt door C40 onderzoek gedaan naar indoor luchtkwaliteit en de 
mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit is van belang voor het grote 
aantal thuiswerkers. 

 

 

 

 

Fysiek domein 

Presentator
Presentatienotities
https://www.smartcitiesworld.net/news/london-retailer-launches-free-e-bike-loan-scheme-for-nhs-workers-5160https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/covid-19-restrictions-4IdY3Jhttps://blog.wienenergie.at/2020/03/21/isolation-during-corona-cut-off-from-the-outside-world/https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/06/toulouse-food-to-the-isolated/Zie C40 Knowledge Hubhttps://www.carbonbrief.org/coronavirus-what-could-lifestyle-changes-mean-for-tackling-climate-changehttps://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/04/Green-Recovery-Call-full-text.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=922d04ca63-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_04_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-922d04ca63-190354717https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-medizinisches-personal-darf-in-muenchen-kostenlos-taxi-fahren-a-dc743b69-8c33-4224-ab81-9ebe17306ed9https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_nlhttps://www.parool.nl/wereld/frankrijk-evacueert-zieken-met-treinen-vliegtuigen-en-marineschepen~b18b037f/https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/08/madrid-find-services-in-your-neighbourhood/

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_nl
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/04/Green-Recovery-Call-full-text.pdf
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In Londen kunnen zorgmedewerkers van de National Health Service 
gratis e-bikes lenen, zodat zij zich veilig en snel in de stad kunnen 
verplaatsen 
 
Het biedt een alternatief voor openbaar vervoer, waardoor 
zorgmedewerkers minder kans hebben op besmetting tijdens het 
reizen naar de ziekenhuizen. Nu er ook minder openbaar vervoer 
beschikbaar is in de stad, is fietsen een goede en gezonde oplossing 
om van A naar B te komen. Fietszaken zijn om die reden van de lijst 
gehaald van verplichte sluitingen gedurende de Covid-19 crisis 
 
Het gratis leensysteem is geïnitieerd door een aantal e-bike 
leveranciers die andere fietsbedrijven oproepen om hetzelfde te doen. 
Momenteel wordt er gratis gebruik voor drie maanden aangeboden. 
Afhankelijk van de situatie kan de leenperiode worden verlengd. 
 

 

Fysiek domein uitgelicht: 
zorgmedewerkers lenen gratis e-bikes in Londen 
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Om de stad Wenen te blijven voorzien van elektriciteit en warmte, 
verblijven 53 medewerkers in energiecentrales. Het gaat om 
elektriciteits- en afvalverbrandingscentrales.  
 
Ondanks dat energieleveranciers beschikken over crisismaatregelen, 
is dit toch een bijzondere situatie. Medewerkers van het klantcontact 
kunnen thuis werken, maar voor de processen in de energiecentrales 
is fysieke aanwezigheid van medewerkers cruciaal.  
 
Deze medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, 
omdat alleen zij de processen van de energiecentrales draaiende 
kunnen houden. Dat varieert van het beheren van de processen tot 
het uitvoeren van kleine reparatiewerkzaamheden. 
 
In een paar dagen zijn er tijdelijke verblijven opgezet. 
Vergaderruimtes zijn omgebouwd tot slaapzalen en er zijn faciliteiten 
opgezet om te koken en wassen. 
 
 

 
 
Fysiek domein uitgelicht:  
medewerkers wonen in energiecentrales in Wenen 

De 53 medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld om zich in te 
zetten voor de inwoners van Wenen. Om besmetting te voorkomen, 
verblijven zij geïsoleerd van hun families en de rest van de buitenwereld. 
Ook hebben er medische keuringen voorafgaand aan de isolatie 
plaatsgevonden.  
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Huiselijk geweld 

In Düsseldorf zijn er voorzieningen getroffen voor diegenen die een 
situatie van huiselijk geweld moeten ontvluchten en onderdak nodig 
hebben. 

Mentale gezondheidszorg 

Madrid probeert nabestaanden van Corona doden te ondersteunen 
door gratis telefonische psychische hulp. Professionals bieden een 
luisterend oor en kunnen advies geven om bijvoorbeeld via digitale 
middelen met familie en betrokkenen de overledene te herdenken en 
verdriet te delen. 

Onderwijs 

Madrid is gestart met het platform ‘Dear Diary’ om kinderen een stem 
te geven. Het doel is om een ruimte te creëren waar kinderen kunnen 
vertellen hoe zijn de huidige omstandigheden ervaren en hun ideeën 
en wensen kunnen delen.  

 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

Hamburg heeft een fonds van 4.2 miljoen euro opgezet om jonge 
schoolverlaters te ondersteunen. Met dit project worden jongeren 
gekoppeld aan mentoren die hen ondersteunen in het vinden van 
passend onderwijs en werk. Het doel is om kansen voor 15-jarige 
schoolverlaters te creëren en hen soepel te laten integreren op de 
arbeidsmarkt. Waarschijnlijk zullen 600 jongeren hiermee geholpen 
worden. 

Werk 

De stad Barcelona heeft een virtueel arbeidsrechtkantoor geopend 
(online en via de telefoon) om te kunnen reageren op vragen van 
werkgevers en werknemers die willen weten hoe om te gaan met de 
consequenties van de lockdown op hun economische activiteiten.  

 

 

Sociaal domein  
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Milaan assisteert ouderen bij het doen van boodschappen dankzij in 
een samenwerking met supermarkten en een hulporganisatie. 
Ouderen kunnen een hulplijn bellen om hun bestelling te plaatsen. 
Vrijwilligers stellen de bestelling samen en leveren ze af. Er worden 
met dit programma 3000 mensen bediend. Het programma kost 
ongeveer EUR 150.000 per maand. 

In Cardiff (UK) worden ouderen gestimuleerd om thuis genoeg 
beweging te krijgen met programma’s en video’s. Het gaat om 
ouderen met medische aandoeningen zoals hartklachten of hoge 
bloeddruk. De deelnemers geven aan dat het programma hen ook 
helpt hun mentale en emotionele gezondheid op peil te houden. 

Gemeente ambtenaren in Nice bellen ouderen op om te kijken hoe het 
met ze gaat. Zo kunnen zij ook kwetsbare ouderen in een moeilijke 
situatie beter identificeren. 

In Toulouse worden voedselpakketten aan geïsoleerde ouderen en 
mensen met een handicap geleverd die zich hebben gemeld bij een 
meldpunt.  

De stad Parijs is gestart met een website waarop alleenstaande 
ouderen of alleenstaanden met een handicap zich kunnen (laten) 
registreren om extra ondersteuning te kijken, zoals warme maaltijden 
of telefoontjes om eenzaamheid te verminderen. De gemeente neemt 
dan contact met hen op om te kijken waar de behoefte precies ligt. 

Bordeaux breidt ondersteuning aan ouderen uit door een senioren hot 
line om met zo’n 1000 geïsoleerde ouderen in contact te blijven. Ook 
worden er maaltijden bezorgd voor de meest kwetsbare senioren. 

 

 

Sociaal domein: hoe helpen andere steden ouderen tijdens  
de crisis?  



14 

De stad Mannheim in Duitsland zet momenteel een website op voor 
migranten met alle relevante informatie over COVID-19. De website is 
beschikbaar in maar liefst 17 talen.  

Daarnaast heeft de stad verschillend informatiemateriaal gedrukt in 13 
verschillende talen. Deze informatie wordt verspreid via taalspecifieke 
aanbieders. Bijvoorbeeld informatie in het Bulgaars wordt verspreid 
via instituten en andere partners waar bekend is dat veel Bulgaars 
sprekende inwoners komen.  

De stad heeft ook een telefoonlijn geopend in 13 talen voor de 
inwoners van Mannheim met weinig of geen kennis van de Duitse taal. 
Doel is om informatie te geven over de huidige situatie rondom de 
Coronacrisis and advies te geven hoe en waar zij steun kunnen vinden. 

In de aanloop naar de Ramadan heeft de stad overleggen met 
vertegenwoordigers van moskeeën e.a. om afspraken te maken hoe de 
Ramadan in de huidige situatie gehouden kan worden.   
 

 

Mannheim belt ook proactief met migrantenorganisaties om hen te 
voorzien van de meest recente informatie over de crisis, de 
gedragsregels  en te informeren dat de stad er voor iedereen is.  

Zie voor meer informatie over wat de stad doet de website van 
Mannheim (informatie in het Engels en Duits beschikbaar). 

 

Sociaal domein uitgelicht: communicatie richting nieuwkomers, 
migranten en anderstaligen in Mannheim (Duitsland) 

http://www.mannheim.de
http://www.mannheim.de
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De EU-respons op COVID-19 heeft 4 prioriteiten: 

1. verspreiding van het virus beperken door het aantal reizen te 
beperken. 

2. medische uitrusting beschikbaar stellen: zo werkt de EU aan  de 
levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische 
uitrusting in heel Europa via gezamenlijke openbare 
aanbestedingen voor gezichtsmaskers en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

3. Onderzoek naar de behandeling en vaccins te bevorderen door 
daar middelen beschikbaar voor te stellen. Zo zet de EU 48,5 
miljoen euro in voor vaccins en behandeling. Ook heeft de EU 
164 miljoen euro voor kleine en middelgrote ondernemingen 
beschikbaar gesteld voor innovatieve oplossingen om de 
COVID-19-uitbraak aan te pakken. 

4. Banen, bedrijven en de economie ondersteunen: o.a. € 37 miljard 
uit de EU-begroting die via het investeringsinitiatief coronavirus-
respons beschikbaar is gesteld ter ondersteuning van de 
gezondheidszorg, kleine en middelgrote ondernemingen en de 
arbeidsmarkten. 

 

 

De EU helpt ook EU-burgers die vastzitten in derde landen. De EU-
delegaties werken samen met de ambassades van de lidstaten om de 
repatriëring te coördineren. Meer dan 25.000 mensen werden tot nu 
toe gerepatrieerd dankzij de logistieke en financiële steun van de EU. 
Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming betaalt de EU 75% 
van de kosten van deze vluchten. 

Meer informatie staat op de website van de Commissie.  
  

 

 

 

Wat doet de EU bij de aanpak van het coronavirus? 

https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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Op 19 maart heeft de Europese Commissie een tijdelijke kaderregeling gepubliceerd waarmee het mogelijk is om liquiditeit te verschaffen 
aan ondernemingen die het moeilijk hebben door de coronacrisis (zie berichtgeving vorige monitor). 

De eerste maatregelen voor verruiming van staatssteunregels hielden o.a. in dat de steun niet meer te zijn dan € 800.000,- per 
onderneming; (voor de landbouwsector € 100.000,- en voor de visserijsector € 120.000,-). De  steun dient in de vorm van een regeling met 
een begroting te zijn en wordt uiterlijk op 31 december 2020 verleend. Alleen ondernemingen die voor 31 december 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden en die in de problemen zijn gekomen door het Coronavirus vallen hieronder. 

Vrijdag 3 april heeft de Commissie deze regeling op een vijftal punten verder verruimd. De wijziging van dit steunkader benadrukt het 
belang om naast het verschaffen van liquiditeit aan ondernemingen ook ondersteuning te bieden aan onderzoek, ontwikkeling en 
productieprocessen die bijdragen aan de bestrijding van de Covid-19. 

Voor december 2020 kijkt de Commissie of de kaderregeling moet worden verlengd. De volgende vijf maatregelen zijn opgenomen in het 
kader: 

● Meer ondersteuning voor coronavirus-gerelateerd(e) onderzoek en ontwikkeling; 
● Meer ondersteuning voor de bouw en verbetering van testfaciliteiten; 
● Meer steun voor de productie van producten die relevant zijn voor de aanpak van de uitbraak van coronavirus; 
● Uitstel van belastingbetalingen en opschorting van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid; 
● Gerichte ondersteuning in de vorm van loonsubsidies voor werknemers. 

Meer informatie op de website van Europa decentraal. 

EU: verruiming van staatssteunkader  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_nl.pdf
https://europadecentraal.nl/coronacrisis/
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Bronnen 

● Je kan je inschrijven voor de dagelijkse mailing van Bloomberg Philanthropies, met een focus op steden uit de VS 

● Dit handboek gaat in op onderzoeksmethoden en forecasting op het gebied van Corona 

● De Joint Research Center van de Europese Commissie heeft het ‘overzicht der overzichten’ 

● Een aantal steden hebben hun eigen initiatief opgezet voor kennisdeling, waaronder Ankara, het ‘capitals initiative’ 

● Smart Cities World kijkt vooral naar AI, ICT en de toekomst in relatie tot Corona 

● De National Association of City Transport officials heeft relevante info voor en door transport professionals 

● UNESCO heeft een lijst met handige tools en tips om onderwijs op afstand te faciliteren samengesteld.  

● Friends of Europe organiseert regelmatig webinars  
 
 
 

Meer weten over een voorbeeld uit deze monitor, heb je een andere kennisvraag, of wil je deze monitor in 
de toekomst in je inbox ontvangen? Laat het ons weten via internationaloffice@amsterdam.nl 
 

https://bloomberg.us15.list-manage.com/subscribe?u=08570eb3cd6fe16c4edfbe881&id=cd9b908a26
https://coronavirustechhandbook.com/forecasting
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/file/5960/download?token=E9ONt9Cd
https://capitalsinitiative.org/
http://smartcitiesworld.net/
http://nacto.org/program/covid19
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://www.friendsofeurope.org/
mailto:internationaloffice@amsterdam.nl
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