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Geachte raad,
Ook deze week geven wij u een 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 18 juni 2020, weergeeft.
Daling cijfers blijft vooralsnog doorzetten
Landelijke is er afgelopen week een lichte stijging te zien van het aantal besmettingen. Er zijn
weliswaar de afgelopen twee weken meer mensen positief getest, maar dat wordt met name
verklaard door het ruimere testbeleid dat sinds 1 juni 2020 geldt. Het is geen indicatie dat het
virus plotseling vaker voorkomt in onze regio. Juist het lage percentage positieve testen (2,2%)
laat zien dat het overgrote deel van alle (luchtweg-) klachten een andere oorzaak heeft.
We zien dat in Voorschoten het aantal besmettingen ongeveer gelijk blijft, sinds de afgelopen
twee weken zijn er 2 besmettingen bij gekomen. Het aantal besmettingen staat daarmee op 64.
Het aantal sterfgevallen staat op 11 en is daarmee met 1 toegenomen in vergelijking met twee
weken geleden (in heel Hollands Midden zijn dit 196 personen). Er zijn 9 ziekenhuisopnames in
Voorschoten, dit aantal is gelijk gebleven (in heel Hollands Midden is dit aantal 356). In heel
Hollands Midden zijn er in totaal nu 1759 besmettingen.
Lokaal toezicht en handhaving
Het sfeerbeeld is op het moment erg rustig. We zien nog steeds wel dat de mensen iets
soepeler met de regels omgaan, dat wordt bijv. gezien op straat, in supermarkten etc.
Om beter afstand te kunnen houden en de drukte beter in banen te leiden, zijn er al een paar
weken terug in de Schoolstraat borden aangebracht waarop is aangegeven dat men de 1,5
meter afstand in acht moet nemen. Daarnaast is er een middenlijn aangebracht en is de
looprichting verduidelijkt met pijlen. De afgelopen weken zijn er ook ter hoogte van zijstraten
extra borden aangebracht.

Opening horeca en tijdelijke uitbreiding terrasvergunning Voorstraat
Vanaf 1 juni is de gedeeltelijke opening van de horeca een feit. Terrassen en restaurants zijn
ook in Voorschoten ingericht met in achtneming van de 1,5 meter-regel.
Er is door werknemers van de gemeente hard gewerkt aan de tijdelijke herinrichting van de
Voorstraat. Er kon daarbij door horecaondernemers een tijdelijke uitbreidingsvergunning voor
hun terras worden aangevraagd. Zij konden dan meer zitplaatsen creëren en de 1,5 meter in
acht nemen. Dit ging ten koste van parkeerplaatsen in de straat.
Na een eerste inventarisatie toen het besluit al was genomen bleek een deel van de
terrasuitbreiding niet door ondernemers gebruikt te worden en bleek dat er meer mensen dan
gedacht ontevreden waren over de weinige parkeerplaatsen die overbleven. De signalen
daarover zijn opgepakt, alternatieven zijn besproken met betrokkenen en het college heeft
daarop besloten de tijdelijke indeling van de Voorstraat nogmaals aan te passen. De laatste
werkzaamheden wat betreft aanbrengen en verwijderen van belijning zijn deze week
afgemaakt. Bij het Ambachtspad is een tijdelijke fietsenstalling gemaakt, zodat er geen extra
overlast komt door fietsparkeren in de Voorstraat. Er wordt onderzocht of dit niet op het
Ambachtspad problemen oplevert en of eventueel het fietsparkeren gespreid kan worden.

Heropening volledige markt op Churchillplein en Treubplein
Er is intensief onderzocht hoe de weekmarkt van Voorschoten in zijn volledigheid weer terug
kon keren. Omdat de weekmarkt in Voorschoten veel kramen heeft en de ruimte beperkt is, was
dit een moeilijke opgave.
Met een aantal bewoners van het Treubplen en Sir Winston Chruchillplein, hebben burgemeester
Aptroot en wethouder De Bruijn een digitale bijeenkomst gehad op dinsdag 2 juni. Mede op
grond daarvan heeft het college van Voorschoten op woensdag 3 juni besloten om de
weekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar het Treubplein en het Sir Winston Churchillplein. De
indeling van de kramen voor deze beide pleinen is in overleg met de marktmeester en
marktcommissie bepaald. De ingangsdatum van de weekmarkt in de tijdelijke wijziging van de
opstelling was 5 juni en geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.
Er zijn borden geplaatst zodat duidelijk is dat de markt verdeeld is over Treubplein en het Sir
Winston Churchillplein. Na drie maanden worden de tijdelijke wijzigingen geëvalueerd;

Noodverordening
De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 15 juni 2020 een 7e noodverordening vastgesteld. In
deze noodverordening worden eerder genomen maatregelen versoepeld.
Vanaf 15 juni 2020 mogen gedeelde sanitaire voorzieningen bij vakantieparken, jachthavens,

kampeerterreinen en kampeerveldjes weer open. Ook mogen gedeelde sanitaire voorzieningen
bij zwemgelegenheden weer open.
Onder sanitaire voorzieningen worden gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen
verstaan.
Klooster Huize Bijdorp
Deze week is de laatste bewoner van Huize Bijdorp die in isolatie zat negatief getest op het
coronavirus. Dit betekent dat voor zover we het nu weten, dat het huis vrij is van het
coronavirus. De strenge maatregelen zijn ondertussen voor de bewoners gefaseerd versoepeld.
Nog steeds gelden voorwaarden en beperkingen. Vanaf aanstaande zaterdag 20 juni is er, onder
voorwaarden, weer bezoek mogelijk voor burgerbewoners en zusters en paters.
Meer bezoek verpleegtehuizen
Vanaf 15 juni mogen ook bewoners van een verpleeghuizen ook meerdere bezoekers
ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is. Voorwaarde is wel dat er
1,5 meter afstand wordt gehouden. De handreiking die helpt bij het vormgeven van een
bezoekregeling is nu geüpdatet. Er is meer ruimte voor maatwerk per verpleeghuis.
In onze regio hanteerden 45 locaties eerder een verruimde bezoekregeling. Er zijn nog geen
besmettingen geconstateerd als gevolg van deze verruimde regeling.
Jeugdhulpaanbieders
De corona-regeling voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden is ook op 15
juni bekend gemaakt. De H10-gemeenten hebben in navolging van een morele oproep vanuit
het Rijk en de VNG een regeling ontwikkeld die erop gericht is de impact van de coronacrisis
zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Ook verscheen de rapportage van de eerste Corona impact – H10 jeugdhulp
enquête van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in
regio Haaglanden geven daarin aan dat hulp aan gezinnen ondanks de coronacrisis doorging;
grotendeels vergelijkbaar met de situatie van voor 15 maart. Zaken waaraan het H10 Regio
Team Corona momenteel werkt zijn onder meer monitoring van de effecten van Covid-19 en
voorbereiding op gevolgen op langere termijn op de jeugdhulp binnen de H10 en een enquête
onder lokale teams en jeugdhulpaanbieders.
Regionaal Bureau Leerplicht
Op 2 juni is een korte terugkoppeling van het Regionaal Bureau Leerplicht ontvangen over
thuiszitters (ook vóór Corona) en fysieke en digitale afwezigheid van leerlingen binnen de regio
ten tijde van de crisis. Van de 280 thuiszitters binnen onze regio (al vóór uitbraak corona) zijn

naar schatting 50 tot 70 kinderen met afstandsonderwijs wél bereikt. Binnen het Regionaal
Overleg Passend Onderwijs wordt voortzetting van afstandsonderwijs geagendeerd, om te
bekijken of deze vorm van onderwijs ook na Coronatijd een (aanvullende) structurele oplossing
kan zijn om thuiszitters beter te bereiken.
Sport
In Voorschoten zagen we de afgelopen weken dat er sportscholen buiten willen trainen en
apparaten naar buiten verplaatsen om dit mogelijk te maken. De sportscholen zijn veelal
telefonisch benaderd door medewerkers van de gemeente om in kaart te brengen wat de
behoefte was. Een aantal sportverenigingen hebben er gehoor aan gegeven om een schriftelijk
plan op te stellen over hoe zij omgaan met de nieuwe regels.
We hebben als gemeente aangegeven dat sportclubs zoveel mogelijk van hun eigen terrein
gebruik moeten maken. Daarnaast hebben we delen van de gebieden Berkhoutpark, IJsbaan en
Park Adegeest aangewezen als buitensportterreinen.
Volgens de routekaart van het kabinet mogen als de cijfers laag blijven per 1 juli de
sportscholen weer open, met in achtneming van de 1,5 meter regel. Op 24 juni horen we daar
waarschijnlijk meer over in een persconferentie van het Kabinet.
Sportkantines mogen op dit moment nog niet open.
Verenigingen en culturele instellingen.
Verenigingen en culturele instellingen zijn opgeroepen om een plan in te dienen bij de gemeente
als zij iets wilden organiseren in de buitenruimte. De gemeente heeft daar een aantal plannen
voor ontvangen en deze getoetst. De samenwerking tussen de verenigen en de gemeente is
hier goed verlopen.
Muziekvereniging Laurentius
Vanaf 16 juni is de Voorschotense muziekvereniging Laurentius weer begonnen met repeteren.
De afgelopen weken is er met de gemeente gezocht naar een oplossing om de repetities buiten
te kunnen hervatten.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo-regeling is verlengd tot eind september. Eén van de maatregelen van het economisch
noodpakket in verband met de Coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo). Dit is een regeling voor zelfstandigen. De regeling voorziet in algemene
bijstand voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder
het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt.

Er komen nog steeds veel aanvragen binnen voor de Tozo, al zien we wel nog steeds een
stabilisering en zijn dit er minder dan een aantal weken geleden.
Op 9 juni waren er in totaal voor Voorschoten 458 aanvragen gedaan, waarvan 429 voor
levensonderhoud en 29 voor bedrijfskapitaal.
Van de 429 aanvragen voor levensonderhoud zijn er 361 (84%) daarvan afgehandeld. 305
aanvragen daarvan (ook 84%) zijn toegewezen. 40 daarvan (11%) is afgewezen. 6 aanvragen
zijn er teruggetrokken.
Wat betreft het bedrijfskrediet zijn er van de 29 aanvragen 18 afgehandeld (62%) en 12
toegekend (67%). Daarnaast zijn er 5 aanvragen afgewezen en is er 1 teruggetrokken.
Bij bedrijfskrediet is het percentage afwijzing/teruggetrokken een stuk hoger dan bij
levensonderhoud. Dat komt voornamelijk omdat veel ondernemers een aanvraag hebben
ingetrokken, bijvoorbeeld nadat bleek dat de partners mee moesten tekenen of omdat men in
eerste instantie dacht dat het een zakelijke lening betrof.
Financiën
Eerder heeft u een brief ontvangen van de eerste financiële gevolgen. Op dat moment was er
nog veel onzeker. Op dit moment zijn er nog steeds onzekerheden, wel is er meer bekend over
steun vanuit het Rijk en de afbouw van de maatregelen. In de eerste helft van juli krijgt u
opnieuw een brief over de financiële effecten van de Corona-crisis op de begroting van
Voorschoten aan de hand van een tweetal scenario’s.
Communicatie
Via de gemeentelijke website, social media en lokale media worden inwoners nog altijd op de
hoogte gehouden over nieuwe maatregelen.
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.
Zie de volgende bladzijde voor de bijlagen bij deze brief.

