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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 2 juli 2020, weergeeft.
Daling cijfers blijft vooralsnog doorzetten
De daling van de cijfers gaat vooralsnog door. De cijfers voor Voorschoten en Hollands Midden
zijn als volgt:
Besmet:

Voorschoten 65 personen

Hollands Midden 1.837 personen

Overleden:

Voorschoten 11 personen

Hollands Midden 199 personen

Ziekenhuisopname:

Voorschoten 9 personen

Hollands Midden 362 personen

Er zijn geen besmettingen meer bijgekomen in Voorschoten sinds het laatste bericht. Vanwege
de daling van de besmettingen publiceert het RIVM vanaf woensdag 1 juli niet meer dagelijks de
toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis
opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. Zij stappen over op een wekelijkse
update. Op 7 juli verschijnt die eerste wekelijkse update. De 1,5 meter is nog steeds de norm.
Wel zijn er vanaf 1 juli weer een aantal versoepelingen ingezet.
Lokaal toezicht en handhaving
Het sfeerbeeld is op het moment net als vorige maand nog steeds 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, maar ook het aantal reizigers met het Openbaar Vervoer neemt toe. Er
zijn echter geen extra waarschuwingen uitgedeeld of processen verbaal opgemaakt.

Opening horeca
Terrassen en restaurants zijn ook in Voorschoten ingericht met in achtneming van de 1,5 meterregel. Er is door horecaondernemers en 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. Nu is het vanaf 1 juli toegestaan om, wanneer de
afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen, ook kuchschermen te plaatsen.
Voor grotere activiteiten buiten geldt ook de 1,5 meter afstand. Bijeenkomsten zijn toegestaan
tot een maximum van 250 personen exclusief personeel. In de horeca wordt altijd gewerkt met
een vaste zitplaats. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste
zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
Noodverordening
Een nieuwe, 8e Noodverordening COVID-19 is afgelopen woensdag 1 juli 2020 in werking
getreden. De noodverordening wijkt niet af van de landelijke richtlijn en bevat een nadere uitleg
over de nu geldende 1,5 meter afstandsnorm, het dragen van mondkapjes in het openbaar
vervoer en de nieuwe normen voor het organiseren van samenkomsten binnen gebouwen en in
de buitenlucht. In verpleeghuizen en kleinschalige vormen van ouderenzorg is inmiddels bezoek
weer toegestaan, tenzij zich daar één of meer corona-besmettingen voordoen.
Onderwijs en jongeren
Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden
op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand
tot anderen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren tot 18
jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen
(ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan;
de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
Jongeren en zomer
De verwachting bestaat dat de jeugdoverlast in het zomerseizoen ten gevolge van de
coronacrisis zal toenemen. Minder gezinnen en jongeren gaan op vakantie en een hoop
activiteiten en evenementen die in de zomer zouden plaatsvinden zijn afgelast. Voorschoten
kent een aantal hotspots met betrekking tot het ervaren van overlast. De laatste twee maanden
zijn er 51 meldingen van jeugdoverlast binnengekomen bij de politie. In samenwerking tussen

jongerenwerk, politie en gemeente wordt er een plan van aanpak opgesteld voor jeugdoverlast
in de zomer “Jongeren en Zomer”. In dit plan worden afspraken gemaakt tussen de
verschillende ketenpartners over de werkwijze en communicatie gedurende de zomerperiode
waarbij extra aandacht is voor het monitoren van de hotspots. Daarnaast zal jongerenwerk
gedurende de hele zomer verschillende activiteiten organiseren om de jongeren een goed
alternatief aan te kunnen bieden. Tot slot is er aandacht voor de communicatie richting de
jongeren van overlast en de omwonenden van de hotspots die wellicht overlast ervaren.
Sport
Sportscholen, sauna’s en casino’s kunnen weer open vanaf woensdag 1 juli. Dat is 2 maanden
eerder dan gedacht. Sinds eind maart zijn deze bedrijven gesloten geweest. Sportkantines
inclusief bijbehorende terrassen mogen ook weer open, onder dezelfde voorwaarden als de
horeca. Nog steeds geldt voor activiteiten dat er 1,5 meter afstand moet kunnen worden
gehouden.
Verenigingen en culturele instellingen en evenementen
Voor musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter
afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen
maximumaantal personen. Voor bepaalde grote evenementen geldt dat de 1,5 meter een
belemmering is. Zo zal de Paardenmarkt geen doorgang vinden dit jaar.
Financiën
In de vorige brief m.bt. Corona is aangegeven dat in de eerste helft van juli u opnieuw een brief
krijgt over de financiële effecten van de Corona-crisis op de begroting van Voorschoten aan de
hand van een tweetal scenario’s. Deze brief zult u binnenkort ontvangen.
Communicatie
Via de gemeentelijke website, social media en lokale media worden inwoners nog altijd op de
hoogte gehouden over nieuwe maatregelen.
Vanwege de daling van de cijfers en de versoepeling van maatregelen zal de volgende
informatiebrief volgen in september, mits er geen aanleiding is om u al voor die tijd te
informeren. 1 september is voor het RIVM ook een ijkmoment om te bepalen of er nieuwe
versoepelingen mogelijk zijn.
Met vriendelijke groet,

A. R. de Graaf,

Ch.B. Aptroot,

gemeentesecretaris

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.

