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Lokale stand van zaken rondom Corona virus gemeente
Voorschoten
-

Geachte raad,
Op dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen voor de beheersing van het coronavirus
aangepast. Dit is een extra informatiebrief om toe te lichten wat er hierdoor lokaal verandert en
wat de acties zijn die genomen worden. Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te
verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de
periode daarna nodig is. Op 20 mei is een nieuwe persconferentie hierover gepland. Gelet op de
snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen – zowel lokaal als landelijk- moet benadrukt
worden dat de informatie in deze brief de huidige stand, van donderdag 23 april 2020,
weergeeft.
Lokaal toezicht en handhaving
Het sfeerbeeld vanuit BOA’s en politie is dat het rustig is in Voorschoten. Over het algemeen
kan geconcludeerd worden dat men zich dus nog steeds houdt aan de afstand van 1,5 meter.
Jongeren blijven lokaal nog steeds een aandachtpunt. Er is wekelijks een overleg tussen
wijkagenten, jeugdagenten, BOA’s, jongerenwerk, de wijkmanager en de beleidsadviseur
Openbare orde een veiligheid om te monitoren hoe de jeugd in Voorschoten zich gedraagt.
Tijdens dit overleg worden ook de risicolocaties besproken die mogelijk extra aandacht vragen.
Ondanks dat de meeste inwoners zich goed houden aan de voorschriften, hebben de BOA’s en
de politie de afgelopen periode ook een aantal waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Er zijn 36
waarschuwingen uitgedeeld, 8 keer is er een proces verbaal opgemaakt.
Koningsdag
Bij de afdeling Toezicht is er extra aandacht voor het aanstaande weekend met Koningsdag.
Koningsdag zal dit jaar niet worden gevierd en vrijmarkten en andere festiviteiten zijn niet
toegestaan. Toezicht zal erop toezien dat er niet alsnog festiviteiten georganiseerd worden. Op
Koningsdag is er voor de zekerheid een extra koppel BOA’s op de straat aanwezig om hier op
toe te zien.

Onderwijs en kinderopvang
Een belangrijke nieuwe maatregel van het kabinet is om scholen in het basisonderwijs, inclusief
het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang vanaf 11 mei (na de meivakantie)
weer open te laten gaan. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen
dat zij naar school gaan. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de
klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De invulling wordt bepaald
door de school en de leraren. Ouders worden zo veel mogelijk opgeroepen om met de fiets of
lopend naar school te gaan. Zij hebben geen toegang tot de school.
Scholen in Voorschoten zien een toename van gebruik van opvang op school. Veel ouders
werken in de zorg. Tot nu toe konden mensen zelf een oplossing voor opvang regelen of was de
werkgever coulanter met het opnemen van vrije dagen om opvang te kunnen regelen; deze rek
lijkt eruit te zijn. Werkgevers zijn nu strenger en ouders kunnen minder zelf opvangen. Scholen
geven aan overbelast te zijn. Scholen praten over hoe ze met mogelijke openstelling na de
meivakantie omgaan. De inventarisatie van kinderen in kwetsbare situaties die opvang nodig
hebben in de meivakantie, is afgerond. Dit zullen tussen de 15 en 20 kinderen zijn.
Sport
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport
en spel (geen officiële wedstrijden). Dit betreft ook de scouting (mits buiten). Kinderen tot en
met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18
jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand
ertussen. Het college is hierover in contact met sportverenigingen en maakt afspraken met
sportverenigingen.
We hebben geïnventariseerd wat ons als gemeente te doen staat op het gebied van corona en
sport. Hierbij de uitkomsten van deze inventarisatie op een rij:
Er is geconcludeerd dat er vanaf aanstaande woensdag 29 april gesport kan worden met de
volgende restricties:
-

Alleen buiten mag er gesport worden.

-

Kinderen t/m 12 jaar mogen in teamverband sporten zonder afstandsbeperking.

-

Kinderen t/m 18 jaar mogen sporten met 1,5 meter afstand van elkaar.

-

Er mag alleen worden gesport onder herkenbare begeleiding.

-

Alleen training, geen wedstrijden met andere clubs.

-

Geen ouders langs de lijn.

-

Geen kantine/kleedkamers en douches open.

We brengen op dit moment alle buitensport in beeld die dit betreft en zoeken telefonisch contact
met hen. De sportverenigingen worden direct benaderd (dus niet via Sportcontact etc.).
Aan de sportverenigingen wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven hoe verenigingen aan
bovenstaande invulling gaan geven (op welk adres, op welke tijdstippen, welke velden, hoe we
begeleiders herkennen, wie van de vereniging de verantwoordelijkheid hiervoor neemt etc.)
De plannen van de verenigingen worden ook op deze criteria getoetst. We geven verenigingen
de ruimte om bijvoorbeeld in de eerste week alleen invulling te geven aan sporten voor de
kinderen t/m 12 jaar en bijvoorbeeld de oudere kinderen vanaf de week erna.
Deze gegevens worden ook gedeeld met de BOA’s, handhaving en toezicht. We richten ons in
eerste instantie op bekende buitensportverenigingen. Daarna gaan we na of er
binnensportverenigingen zijn met jeugd, die ook plannen hebben die ze buiten willen/kunnen
realiseren. Ook in algemene zin gaan wij na welke problemen de sportverenigingen ervaren
door Corona. We komen daar later op terug.
Ouderen en andere kwetsbare groepen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt:
zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen
met enige regelmaat worden bezocht.
Waar het gaat om mentale gezondheid, is er een instructiefilm inclusief een leidraad gemaakt
voor professionals in het sociaal domein (zowel binnen als buiten de gemeente): hoe herken je
signalen van stress en kwetsbaarheid als je mensen spreekt via de telefoon en hoe ga je daar
vervolgens mee om? Er wordt extra aandacht aan dit onderwerp besteed in lokale kranten en op
social media.
Ondernemers, verenigingen
We zijn en blijven in gesprek met onze verenigingen, instellingen en ondernemers in
Voorschoten. Waar het gaan om onze ondernemers, verwachten we dat we de komende weken
met een specifieke informatiebrief komen. In deze brief gaan we o.a. in op specifieke zaken
zoals terrasgelden, leges voor specifieke evenementen en marktgelden.
Noodverordening
We zijn in afwachting van de nieuwe aanwijzing door het minister van VWS, op basis van de
dinsdag door het kabinet aangekondigde wijzigingen op de huidige maatregelen. Op basis van
deze nieuwe aanwijzing wordt de (landelijk) model noodverordening aangepast in overleg met
de betrokken ministeries, OM en politie en aan de veiligheidsregio’s aangeboden. Ter finale
bespreking is deze geagendeerd in het Veiligheidsberaad van dinsdagavond. Aansluitend kan

dan ook de regionale noodverordening aangepast worden. Tijd-kritisch is met name het
opheffen van het verbod voor het buiten sporten voor kinderen vanaf 29 april. Voor de
maatregelen met betrekking tot de scholen is er nog tijd, omdat deze pas vanaf 11 mei open
zullen gaan.
Communicatie
Via de gemeentelijke website, social media en lokale media worden inwoners op de hoogte
worden gehouden van nieuwe maatregelen. Op 7 mei kunt u van ons een nieuwe informatiebrief
verwachten.

Met vriendelijke groet,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P. de Bruijn,
loco-burgemeester
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