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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op vrijdag 25 september 2020 heb ik u op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken in de 
aanpak van het coronavirus. Als vervolg op de persconferentie van 28 september jl. heb ik u 
geïnformeerd over de verscherpte maatregelen die gelden. U heeft hiervoor de brief aan de leden van het 
AB VRR ontvangen als ook de noodverordening. Graag informeer ik u hierbij over de laatste 
ontwikkelingen.  
 
KERNBOODSCHAP 

1. Op 30 september heeft het kabinet bekend gemaakt het gebruik van niet-medische mondkapjes 
dringend te adviseren in drukke openbare binnenruimtes. De uitwerking hiervan volgt. 

2. Landelijk blijft het aantal besmettingen toenemen. Ook de besmettingen in Albrandswaard zijn 
sinds vorige week met 27 toegenomen. Vanaf het gewijzigde testbeleid van 1 juni zijn 118 
besmettingen in onze gemeente bevestigd.   

3. In Albrandswaard starten we maandag 5 oktober met de actieve communicatiecampagne om het 
urgentiegevoel van inachtneming van de coronamaatregelen extra kracht bij te zetten. Dit doen 
we ook in onze contacten met verenigingen en ondernemers en we geven als gemeente het 
goede voorbeeld.  

4. De druk op de handhaving neemt door de verscherpte maatregelen toe. Het is met de huidige 
bezetting niet mogelijk om naast de coronahandhaving extra te handhaven op de aangescherpte 
maatregelen, zonder minder in te zetten op de overige vormen van overlast. Daarom wordt tot in 
ieder geval 1 januari 2021 2 fte extra boa capaciteit ingezet. 
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Beeld in Albrandswaard 
Bij urgente clusters van besmettingen in onze gemeente word ik direct geïnformeerd door de GGD. Ook 
word ik geïnformeerd als blijkt dat een toename in de besmettingen onrust kan veroorzaken of 
aanvullende maatregelen nodig zijn. In de nieuwe noodverordening is de mogelijkheid opgenomen om 
locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van 
besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD, te sluiten voor maximaal veertien dagen. 
Op dit moment is hier nog geen sprake van in Albrandswaard. Wel is een besmetting geconstateerd bij 
een van de leden van SV Poortugaal. De vereniging heeft volgens protocol afstemming met de GGD over 
de benodigde maatregelen. We hebben contact met de voorzitter over het verloop.  
 
We hebben de afgelopen dagen veel vragen gehad van ondernemers en verenigingen over de praktische 
toepassing van de noodverordening. De geldende regels zijn leidend in de gesprekken. Waar mogelijk 
denken we mee en wordt gekeken naar alternatieven. Dit laat onverlet dat we een beroep blijven doen op 
ieders verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.  
 
Zo hebben we bij de ondernemers het belang benadrukt om venstertijden in te stellen voor de kwetsbare 
groepen. Advies hierbij is om met elkaar zowel in de ochtend als in de middag momenten af te stemmen, 
zodat ook deze groep op een verantwoorde wijze de winkels kunnen bezoeken. Ook de uitwerking van 
het dringende advies van het kabinet van afgelopen woensdag voor het gebruik van niet-medische 
mondkapjes dragen we uit. 
 
Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat thuiswerken weer de norm 
is en in de openbare binnenruimtes mondkapjes gebruikt worden. We hebben besloten dat we geen 
fysieke bewonersbijeenkomsten en werkbezoeken meer organiseren in de komende periode. Bij 
bijeenkomsten waar het wel noodzakelijk is dat mensen bij elkaar komen, houden we ons strikt aan de 
regels van het RIVM. Want alleen samen staan we sterk tegen corona. 
 
Tijdelijke uitbreiding toezicht en handhaving 
Nu de coronabesmettingen stijgen wordt de roep om handhaving steeds groter. De boa’s merken dat 
men het steeds moeilijker vindt om de afstanden te bewaren. Naast de coronahandhaving is het met de 
huidige bezetting niet mogelijk om extra te handhaven op de aangescherpte maatregelen, zonder minder 
in te zetten op de overige vormen van overlast. Dit is onwenselijk. Daarom wordt tijdelijk tot in ieder geval 
1 januari 2021 2 fte extra boa capaciteit ingezet. 
 
 
Tot slot 
Met elkaar zorgen we ervoor dat de besmettingen in Albrandswaard zo snel mogelijk afnemen en we het 
virus onder controle houden. Pas goed op uzelf, en op elkaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
drs. Jolanda de Witte 

 


