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Lokale stand van zaken rondom Corona virus gemeente
Voorschoten
-

Geachte raad,
Op 24 april hebben wij deze informatiebrief aangekondigd. Wederom geven wij u een lokale
stand van zaken van de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen de gemeente. 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 zaken, van donderdag 7
mei 2020, weergeeft
Persconferentie Kabinet 6 mei
Op 6 mei heeft het Kabinet een nieuwe persconferentie gegeven. Er is een zogenaamde
routekaart gepresenteerd over versoepeling van de maatregelen tot september. Het lijkt nog
enige tijd te duren (een half, tot anderhalf jaar), voordat er een vaccin is. De routekaart helpt
met het vormgeven van de samenleving tot die tijd en geeft perspectief.

Vanaf 11 mei is het voor alle leeftijden weer mogelijk om buiten te sporten (eerder was dit tot
18 jaar). Wel moet de 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kunnen worden, mogen er geen
wedstrijden worden gehouden en zijn gezamenlijke kleedruimtes of douchen niet toegestaan.

Ook is vanaf 11 mei het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer mogelijk. Het gaat om
rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus,
enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en
alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Ook hier geldt dat het werk zoveel
mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd moet zijn en dat er op afspraak wordt
gewerkt. Ook de bibliotheken mogen weer open; ook daar geldt regel van 1,5 meter afstand.
Op de volgende bladzijde is de routekaart weergegeven van het Rijk. Daarin is te zien hoe de
verdere versoepeling van maatregelen verloopt.

Extra IC-capaciteit afgeschaald
Op dit moment zien we landelijk een daling in het aantal IC-opnamen, overlijdens en
besmettingen. Uit een brief van de Veiligheidsregio Hollands Midden blijkt dat waar op 8 april
2020 in de regio van het LUMC (ROAZ-regio West) nog sprake was 114 personen op
opgeschaalde IC-capaciteit en 234 personen op klinische COVID-19-capaciteit, dat de situatie
op dit moment is dat er nog 60 patiënten op de IC liggen en 120 patiënten op klinische
COVID19-bedden. De IC-capaciteit is dan ook afgeschaald naar het normale niveau en het
gebruik van de IC voor reguliere zorg is weer (beperkt) mogelijk.
Noodverordening
Op 30 april is in de Veiligheidsregio Hollands Midden op basis van de maatregelen die sinds de
voorlaatste persconferentie zijn ingevoerd, de noodverordening aangepast (4e Noodverordening
COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden van 30 april 2020). In de 4e Noodverordening zijn
de landelijke wijzigingen, conform de aanwijzing van de minister, opgenomen voor buiten

sporten en bewegen voor jeugdigen (per 29 april jl.) en de openstellingen van het (speciaal)
basisonderwijs en kinderopvang (per 11 mei 2020).
Vanaf 1 mei is een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De
erehaag is toegestaan, mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand
van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor
aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de
rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten.
De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft op 1 mei ook de burgemeesters gemandateerd voor
het besluiten over een (preventieve) last onder dwangsom. Dit bestuurlijke instrument wordt
ingezet bij de handhaving van de noodverordening. Ook het verbod op recreatief nachtverblijf is
per 1 mei ingetrokken. De handhaving van de noodverordening wordt elke dag gemonitord door
de Veiligheidsregio en op basis van deze informatie kunnen gemeentelijke handhavers en politie
gerichter toezien op de naleving van de noodverordening. Het gaat dan met name om locaties
met jeugdoverlast en locaties waar het door de drukte moeilijk is om de 1,5 meter afstand tot
elkaar in acht te nemen.
Naar aanleiding van de nieuwe versoepelingen die aangekondigd zijn op 6 mei zal er een nieuwe
noodverordening komen met hernieuwde richtlijnen.
Lokaal toezicht en handhaving
Het sfeerbeeld vanuit BOA’s en politie in Voorschoten is wederom rustig. Wel is geconstateerd
dat over het algemeen de mensen iets soepeler met de regels omgaan. Er is wekelijks een
overleg tussen wijkagenten, jeugdagenten, BOA’s, jongerenwerk, de wijkmanager en de
beleidsadviseur Openbare orde en 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 een aantal waarschuwingen en boetes
uitgedeeld. Er zijn 44 waarschuwingen uitgedeeld; 8 keer is er een proces verbaal opgemaakt.
Dat zijn 8 officiële waarschuwingen meer dan twee weken geleden. Ook hieruit concluderen wij
dat de inwoners van Voorschoten zich goed houden aan de regels. De jongeren blijven een
extra aandachtspunt. In Voorschoten kregen de ouders van jongeren die een overtreding
hadden begaan, al een brief van de burgemeester. Waar het jongeren betreft die een
waarschuwing krijgen, gaat er nu opvolgend op de waarschuwing ook een brief van Halt naar de
ouders. Vanuit de Veiligheidsregio is dit een nieuwe afspraak. Ook de jongerenwerkers in de
gemeente nemen dit mee als zij jongeren waarschuwen. De regels zijn hierbij als volgt:

Minderjarige van 12 t/m 17 jaar:

•

1e overtreding

•

2de overtreding = geldboete CJIB van 95 euro (vastgesteld bedrag)

•

3de overtreding = proces-verbaal OM (loopzaak met reguliere afhandeling)

= haltverwijzing (met vermelding COVID-19)

Een minderjarige kan voor het overtreden van de noodverordening maar 1x doorverwezen
worden naar Halt, hierna volgt een geldboete.
4 en 5 mei
Op 4 mei heeft er geen herdenking plaatsgevonden in de gemeente Voorschoten, zoals we
gewend zijn. Er is eerder op de dag dan gebruikelijk een krans gelegd bij het monument aan de
Koningin Julianalaan en het bij het Indië Monument. Op 5 mei zijn alle festiviteiten afgelast. Er
is extra gecontroleerd op samenscholing, daarvoor zijn er extra BOA’s ingezet.
Onderwijs en kinderopvang
Een belangrijke nieuwe maatregel die in de vorige informatiebrief al is aangekondigd, 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. Wij zullen de komende week nauwlettend in de gaten houden of er
hierover vragen of extra hulp nodig is. Doordat de scholen hun deuren weer openen, zal ook de
verkeersdrukte toenemen. Er wordt daarom wederom opgeroepen of ouders zoveel mogelijk
met de fiets of lopend naar school kunnen gaan.
Sport
Vanaf 29 april is er meer ruimte gekomen voor georganiseerde buitensport en spel (geen
officiële wedstrijden) voor kinderen en jongeren. Buiten sporten in groepen is, zoals eerder
aangekondigd in deze brief, voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke
kleedkamers of douches.
De buitensportactiviteiten tot 18 jaar zijn in beeld gebracht; de organisatoren zijn veelal
telefonisch benaderd. Alle sportverenigingen hebben er gehoor aan gegeven om een schriftelijk
plan op te stellen hoe zij omgaan met de nieuwe regels (op welk adres, op welke tijdstippen,
welke velden, hoe we begeleiders herkennen, wie van de vereniging de verantwoordelijkheid
hiervoor neemt etc.). Voor de nieuwe regels die gelden voor alle leeftijden (vanaf 11 mei),
moeten de verenigingen nog worden benaderd.

Ook is er een inventarisatie gestart in algemene zin om te bezien welke problemen de
sportverenigingen ervaren door corona. Er wordt gewerkt aan een pakket voor
sportverenigingen waar zij een tegemoetkoming in de huur die zij betalen kunnen krijgen.
Het is jammer dat we op dit moment nog geen uitsluitsel kunnen geven over het al dan niet
opengaan van het zwembad en op welke termijn dit mogelijk is. We hopen hier in de volgende
informatiebrief op terug te kunnen komen.
Ondernemers, verenigingen
Op 29 april is er over de economische maatregelen voor ondernemers een specifieke
informatiebrief verstuurd.
Horeca en Markt
Er is nauw contact met de horeca en de markt. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de
invulling van de versoepelde maatregelen, zodat zij als de cijfers stabiel blijven, met enige
aanpassingen weer open kunnen.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Er komen erg veel aanvragen binnen voor de Tozo. Binnen 4 weken zijn er evenveel aanvragen
binnengekomen als de totale omvang van het bijstandsbestand voor de drie gemeenten
(Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg). Het aantal aanvragen is ongeveer 30x
meer dan het totale aantal bbz-aanvragen in een jaar. Veel ondernemers zitten in acute
geldnood.
Alles wordt in zijn werk gesteld om de behandeltermijn van de aanvragen binnen 8 weken te
halen en spoedeisende gevallen zo snel mogelijk geld toe te kennen. Naast de inzet op
capaciteit om de beoordelingssnelheid op te schroeven, wordt er zoveel mogelijk getracht de
mensen duidelijkheid te geven. Zo zijn 21 medewerkers vanuit de eigen organisatie bereid
gevonden om de aankomende weken te helpen met het klaarzetten en compleet maken van
dossiers en het beoordelen hiervan. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland aangeboden om
zes à zeven collega’s af te vaardigen om te ondersteunen en we huren extra mensen in via
externe bedrijven.
Op dit moment is het Rijk bezig met het uitbreiden van de Tozo naar AOW-gerechtigden +
grenswerkers. Ten slotte wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers. Beide
mogelijkheden zullen eraan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip raken.

De tijdelijke overbruggingsregeling van het kabinet beschrijft duidelijke voorwaarden waaraan
een ondernemer moet voldoen. Er zijn ondernemers die toch tussen wal en schip vallen.
Wanneer iemand niet voldoet, moet de aanvraag worden afgewezen. Toch doen we er alles aan
om ook deze mensen te kunnen helpen.
Kwetsbare groepen
Kwetsbare personen en zorgmedewerkers zijn door de GGD en door de instellingen zelf getest.
Op dit moment worden er in de regio circa 150 personen met COVID-19 in de verpleeg- en
verzorgingshuizen verpleegd en verzorgd en zijn er circa 100 besmettingen onder
personeelsleden. De afgelopen twee weken heeft de situatie zich reeds verbeterd door
intensiever testen, een effectief beleid van de instellingen en een ruimere beschikbaarheid van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
De komende weken zijn het testbeleid, het beleid voor bron- en contactonderzoek en de
monitoring gericht op het volgen van de effecten van de maatregelen, die onlangs zijn
aangekondigd en de komende weken aangekondigd zullen worden. Dat betekent dat het testen
en het bron- en contactonderzoek zich de komende weken zal uitbreiden naar professionals in
het onderwijs, de kinderopvang en de sport, hulpverleners en mantelzorgers.
Werkorganisatie Duivenvoorde
Tot 1 september wordt medewerkers zo veel mogelijk gevraagd om thuis te werken. Wel heeft
het MT op 4 mei besloten om medewerkers die op kantoor willen werken omdat het thuis niet
kan, of voor wie het noodzakelijk is op kantoor te werken, in de gelegenheid te stellen in één
van beide kantoren in Voorschoten of Wassenaar te werken. Dit gaat altijd in overleg met het
afdelingshoofd. Daarbij houden we ons aan de regels vanuit het Rijk en het RIVM. Naast deze
regels hanteren we aanvullend een protocol waarin een aantal gedragsregels binnen de
gemeentekantoren staan.
Bij de buitendienst zal een vorm van “opschaling” plaatsvinden om medewerkers in de
gelegenheid te stellen om van de voor hen belangrijke faciliteiten gebruik te kunnen maken. Als
zij in een van de kantoren zijn, gelden dezelfde gedragsregels als voor kantoormedewerkers.
Indien nodig, worden maatwerkvoorzieningen getroffen.
Financiën
De Coronacrisis heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Voorschoten. Niet alle
gevolgen zijn op dit moment al goed in te schatten. Op dit moment wordt echter wel gewerkt
aan een informatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over een eerste
inschatting van het financiële effect van de crisis. Deze informatiebrief wordt naar verwachting

op 19 mei in het college van Burgemeester en Wethouders besproken. Na deze datum wordt
deze brief naar de gemeenteraad gestuurd.
Communicatie
De communicatiestrategie van de Veiligheidsregio en de gemeenten is gericht op specifieke
doelgroepen, bijvoorbeeld voor jongeren; de campagne slimmer chillen = corona killen). Via de
gemeentelijke website, social media en lokale media worden inwoners op de hoogte gehouden
over nieuwe maatregelen. Naast de communicatiestrategie van de Veiligheidsregio is er ook
ruimte voor gemeentelijke nuances waar we als Voorschoten bijvoorbeeld op hebben
ingesprongen met een specifiek filmpje voor de jeugd.
Met vriendelijke groet,
A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch.B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

