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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In de raadsinformatiebrief van 27 november 2020 heb ik u geïnformeerd over de recente 

ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van het Coronavirus en de maatregelen voor de 

jaarwisseling. Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u graag over de actuele stand van zaken en 

het eerste beeld van de jaarwisseling 2020/2021 in Albrandswaard.  

 

KERNBOODSCHAP 

1. Het kabinet heeft in de persconferentie van 15 december 2020 nieuwe verscherpte 

maatregelen aangekondigd. De lockdown wordt verstevigd tot voorlopig 19 januari 2021 door 

onder andere het sluiten van scholen, kinderopvang, detailhandel, sportgelegenheden en 

contactberoepen.  

2. De Twm is per 29 december 2020 aangepast door toevoeging van een bepaling dat het 

verbied voor internationale reizigers in het openbaar vervoer om zonder bewijs van een 

negatieve testuitslag voor COVID-19 te reizen.  

3. Vanuit de veiligheidsregio wordt gewerkt aan het Third Impression Report. Met dit rapport 

wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht om binnen een maand na inwerkingtreding 

van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) verantwoording af te leggen aan de 

gemeenteraden van de regiogemeenten. Indien het rapport beschikbaar is, sturen wij u deze 

toe. 

4. Het aantal besmettingen in Albrandswaard is de afgelopen weken hoog gebleven. In 

december 2020 is het aantal positieve uitslagen met ruim 400 toegenomen. De afgelopen 

dagen lijkt sprake van een voorzichtige daling. De urgentie van het naleven van de 

coronamaatregelen blijven we benadrukken in onze contacten met onder anders winkeliers, 

ondernemers, jeugd, en met communicatie in de buitenruimte en via social media. Om de 

handhaving te komende periode te borgen, heb ik besloten de inhuur van de extra 2 fte boa’s 

te verlengen tot in ieder geval 1 april 2021. 

5. De jaarwisseling 2020/2021 is in Albrandswaard relatief rustig verlopen. Er hebben geen grote 

incidenten plaatsgevonden. Wel is een tiental kleine incidenten geweest en er is ondanks het 

vuurwerkverbod veel vuurwerk afgestoken.  

 



TOELICHTING 

 

Third Impression Report  

Het Third Impression Report is een aanvulling op het Second1 Impression Report. Het First, Second 

en Third Impression Report vormen gezamenlijk deze schriftelijke verantwoording van de voorzitter 

van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de coronacrisisbestrijding in de periode 13 

maart 2020 tot 1 december 2020. Deze documenten zijn uitdrukkelijk geen evaluatie, maar een 

feitelijke beschrijving van de crisisorganisatie en het besluitvormingsproces. 

 

Met de burgemeesters uit de regiogemeenten hebben we besloten om het Regionaal Beleidsteam 

(RBT) in stand te houden, omdat de noodzaak tot regionale afstemming noodzakelijk blijft. Zo is 

bijvoorbeeld na de invoering van de Twm regionaal een handelingskader opgesteld, zodat in de hele 

regio de maatregelen eenduidig worden uitgelegd en toegepast. 

 

Het RBT richt zich in deze nieuwe situatie op informatiemanagement, en afstemming en coördinatie 

binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Nagenoeg wekelijks is er een overleg van alle burgemeester uit 

de regio in het Algemeen Bestuur VRR (AB). Voorstellen en adviezen vanuit het RBT kunnen hier 

regionaal worden vastgesteld. Ook kan het AB de voorzitter van input voorzien voor de wekelijkse 

vergaderingen van het Veiligheidsberaad. Ook het Veiligheidsberaad blijft wekelijks met de ministers 

vergaderen voor afstemming over maatregelen.  

 

Het jaar 2021 zal in het teken staan van grootschalig vaccineren om uit deze crisis te kunnen komen. 

De eerste fase is gestart.  

 

 

Beeld Albrandswaard 

Het aantal besmettingen met het Coronavirus in Albrandswaard is de laatste twee weken van 2020 

flink toegenomen. In de periode van 16 december tot en met 31 december zijn er 259 positieve 

testuitslagen gerapporteerd. In de twee weken er voor waren dit er 171. De afgelopen dagen, van 1 tot 

en met 3 januari 2021, zien we een voorzichtige daling. Het aantal positieve uitslagen is met 27 

toegenomen. Met deze nieuwe cijfers komt het totaal aantal besmettingen in de gemeente op 1567 

sinds 1 juli 2020. 

Het aantal testen zien we in de laatste week van december iets afnemen in de gemeente, van 600 in 

week 51 naar 566 in week 52. Het percentage positieve uitslagen is gestegen van 13,3% naar 17%. In 

week 1 van 2021 is het aantal testen aanzienlijk gedaald naar 163. Het percentage positieve uitslagen 

is gedaald naar 8,6%. 

 

 

 

 

                                                   
1 https://www.rijnmondveilig.nl/corona/second-impression-report/  

https://www.rijnmondveilig.nl/corona/second-impression-report/


 
 

Alle winkeliers zijn direct na de persconferentie van 15 december ook schriftelijk geïnformeerd over de 

geldende maatregelen, de handhaving hierop en de consequenties, maar vooral ook waar men 

terecht kan bij vragen en onduidelijkheden. Vanuit de gemeente zijn posters ter beschikking gesteld 

om de maatregelen aan te geven. De komende weken gaan we in gesprek met de contactberoepen in 

de gemeente om te horen hoe het gaat en waar we kunnen ondersteunen.  

 

De boa’s gaan regelmatig langs bij ondernemers om te spreken over de coronamaatregelen en waar 

nodig te helpen bij onduidelijkheden. Tijdens controles zijn geen overtredingen geweest, wel zijn er 7 

waarschuwingen gegeven voor het niet of niet juist dragen van een mondkapje. Ook is veel gesproken 

met de jeugd op straat. Niet alleen over de geldende coronaregels, maar ook over het verbod op 

vuurwerk, carbid schieten en illegale feestjes. De jeugd heeft zeer weinig ruimte voor sociale 

activiteiten en ontmoetingen, terwijl de behoefte hieraan groot is. Jongeren in Albrandswaard in de 

leeftijd van 12-18 jaar hebben begin van het nieuwe jaar een persoonlijke kaart in de bus gekregen.  

 

In de aanloop naar de jaarwisseling hebben we gezorgd dat jongeren  vanuit de gemeente 

Albrandswaard mee konden doen met de eindejaarscup 2020 – FIFA 2021 met de politie. Jongeren 

uit de elke deelnemende gemeente in Nederland konden zich opgeven en op 29 en 30 december 

hebben 5 jongeren meegedaan om kans te maken op mooie prijzen en de hoofdprijs van een 

Playstation 5. Op 31 december is de finale gespeeld en heeft gemeente Amsterdam gewonnen. De 

online game wedstrijd was te volgen via een livestream op Twitch. De winnaar mag zich FIFA King 

van Nederland noemen.  

 

De afgelopen weken zijn tekstkarren en driehoekborden geplaatst om de urgentie van de 

coronamaatregelen te blijven benadrukken. Hiervoor worden ook de social media ingezet. 

 

 

Toezicht en handhaving  

Eén van de nieuwe onderwerpen waar de BOA’s op worden ingezet is de draagplicht van de 

mondkapjes in de openbaar toegankelijke publieke ruimte. Daarnaast blijven de overige maatregelen 

vanuit de Twm onderdeel van het takenpakket van de BOA’s. Denk hierbij aan samenscholingen, 

openstellen verplicht gesloten ondernemingen, 1.5m afstand etc. Om de corona-handhaving te 

kunnen voortzetten, naast de reguliere handhaving, heb ik besloten tot verlenging van de inhuur van 

de 2 extra FTE boa’s tot in ieder geval 1 april 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sfeerbeeld jaarwisseling  

In de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling is naast politie en boa’s ook particuliere beveiliging 

ingezet om het toezicht in de gemeente te versterken. Aandachtlocaties zijn dagelijks in de gaten 

gehouden en waar nodig zijn mensen aangesproken. De locaties zijn in de voorbereiding op de 

jaarwisseling in samenwerking met onze integrale projectgroep bepaald. Voorbeelden van 

aandachtlocaties zijn de metro’s, sportvelden, schoolpleinen en locaties in de gemeente waarbij het 

risico op brand en vernieling aanwezig is. De boa’s hebben de dagen voor de jaarwisseling in de 

gemeente gekeken naar locaties met risico’s voor brand en vernielingen. Ter preventie van 

brandgevaarlijke situaties en vernielingen zijn de locaties en in het bijzonder scholen, kinderopvang en 

aannemers, met een flyer benaderd waarop preventietips zijn gegeven. 

 

Er zijn weinig incidenten geweest in de aanloop naar de jaarwisseling. In de surveillance zijn weinig 

jeugd aangetroffen en hebben geen overtredingen plaatsgevonden rondom de coronaregels. Er is een 

aantal meldingen binnengekomen over vuurwerkoverlast. 

 

Relatief rustig verloop 

De jaarwisseling zelf is over het algemeen ook rustig verlopen. Om 24.00 uur hebben de kerken in 

Poortugaal en Rhoon de kerkklokken feestelijk geluid. De meeste mensen leken zich te houden aan 

de oproep zoveel mogelijk thuis te blijven en er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Er is 

wel veel vuurwerk afgestoken, ondanks het vuurwerkverbod. Dit komt overeen met het beeld uit de 

regio. Vanwege het vuurwerkverbod was het moeilijk in te schatten hoe de nacht zou verlopen. Er was 

maximale inzet van het personeel en er zijn vele extra brandweervoertuigen en extra ambulances 

ingezet. 

 

In Albrandswaard heeft een tiental kleinere incidenten plaatsgevonden, waaronder overlast van jeugd 

en vuurwerk en brandjes. Er zijn drie aanhoudingen verricht. Hiernaast zijn op oudejaarsdag twee 

aanhoudingen verricht in Poortugaal bij zwaar vuurwerk bij de Kasteeltuinen en vernieling bij een 

school. De brandweer is vijf keer ingezet, net als in de gemeente Barendrecht en Ridderkerk. Twee 

keer in Poortugaal en drie keer in Rhoon (omgeving Omloopseweg). Drie van de branden hebben 

plaatsgevonden in de uren voor de jaarwisseling. In de regio is de brandweer 391 keer ingezet. De 

ambulance is niet ingezet geweest in Albrandswaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOT SLOT  

De integrale evaluatie van de jaarwisseling in Albrandswaard vindt halverwege januari plaats. De pilot 

samenwerking politie en boa’s wordt hierin meegenomen. De schades van vernielingen in de 

gemeente worden de komende week geïnventariseerd. Alle schades worden waar mogelijk verhaald 

bij de daders. De Mobiele Camera Unit (MCU) is ingezet op de Havendam van 21 december 2020 tot 

en met maandag 4 januari 2021. De resultaten worden komende week bekeken en ook in de evaluatie 

van de jaarwisseling meegenomen. In een volgende raadsinformatiebrief informeer ik u over de 

uitkomsten van de integrale evaluatie van de jaarwisseling in Albrandswaard.  

 
 
Hou vol en zorg goed voor elkaar!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
drs. Jolanda de Witte 

 

 

  


