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  Datum: 24 maart 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Dinsdag 17 maart 2020 heb ik u geïnformeerd over de aanpak om verdere verspreiding van het 
coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. Voor het weekend heb ik u tussentijds geïnformeerd over enkele 
actuele zaken. Graag stel ik u hierbij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
KERNBOODSCHAP 

1. Op 23 maart heeft het kabinet aangescherpte en nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd. De 
eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Minister De Jonge meldt dat de Tweede 
Kamer voor het debat van donderdag 26 maart 2020 meer informatie krijgt over de uitwerking 
van de nieuw aangekondigde maatregelen tegen het coronavirus. In de Kamerbrief van 23 maart 
wordt ook verwezen naar het nieuwsbericht met de aanvullende maatregelen (zie bijlage);  

2. Burgemeesters hebben de mogelijkheid gekregen om via een noodverordening makkelijker en 
sneller op te kunnen treden. Van deze mogelijkheid ga ik gebruik maken om voor de naleving van 
de geldende maatregelen in onze gemeente zorg te dragen. Verordening en gebruik stemmen de 
burgemeesters met elkaar af in de regio. 

3. Het aantal gemelde besmettingen in Albrandswaard is gestegen naar 14. In de vorige RIB is 
toegelicht waarom niet alle besmettingen meer gemeld worden.  

4. Het beeld in Albrandswaard is dat de maatregelen rondom het coronavirus in het algemeen goed 
worden opgevolgd. Wel zien we nog te veel groepsvorming op bepaalde locaties, zoals 
bijvoorbeeld sportterreinen. Waar vragen zijn, weten schoolleiders, ondernemers, organisatoren 
en inwoners ons goed te vinden. Wij onderhouden vanuit de gemeente actief contact. 

5. De gemeentelijke dienstverlening en activiteiten blijven afgestemd op de landelijke maatregelen. 
Om de financiële gevolgen van gemeentelijke spoedmaatregelen te dekken, heeft het college de 
post onvoorzien als voorlopig dekkingsmiddel aangewezen en ter beschikking gesteld van het 
bevoegd gezag, dat is de burgemeester. 

 
 
 
 



  

 
 
 
  

  

 

 

TOELICHTING. 
 
Handhaving - aanvullende noodverordening 
Het is van belang inwoners ervan te blijven doordringen dat naleving van de geldende maatregelen in het 
belang is van de eigen gezondheid én dat van anderen, met name de meest kwetsbare groepen. Waar 
eigen verantwoordelijkheid door inwoners nog onvoldoende wordt genomen, biedt een noodverordening 
de mogelijkheid om naleving van de maatregelen af te dwingen. Door een aanzegging/waarschuwing, 
bevel en het opleggen van een boete. Het kabinet dringt erop aan dit ook zo nodig te doen. Daarom 
wordt op dit moment een noodverordening voorbereid, die past bij de omstandigheden in onze regio 
respectievelijk onze gemeente. De verordening zal in de loop van deze week van kracht worden. 
Daarmee komt voor de toezichthouders en opsporingsambtenaren een juridische grondslag beschikbaar 
voor optreden en een eenduidig handelingskader. 
 
Financieel kader 
Het valt niet uit te sluiten dat bepaalde gemeentelijke maatregelen geld kosten. Bijvoorbeeld het plaatsen 
van waarschuwingsborden, de inzet van extra toezicht, het plaatsen van weg- en terreinafsluitingen. De 
burgemeester is onder de geldende omstandigheden bevoegd deze maatregelen te treffen. Het college 
heeft in zijn vergadering van 24 maart besloten de post onvoorzien in de Programmabegroting (ca. € 
75.000,—) als dekking aan te wijzen voor dergelijke maatregelen die door de burgemeester kunnen 
worden genomen. Mocht deze post onverhoopt ontoereikend blijken, dan zal de raad worden voorgesteld 
aanvullende middelen voor dit doel beschikbaar te stellen. 
 
Beeld in Albrandswaard.  
We merken dat in het algemeen genomen de urgentie van de maatregelen steeds meer beklijft in 
Albrandswaard. Ik heb veel waardering voor de inwoners die zich aan de maatregelen houden. De 
scholen en kinderopvang hebben de situatie onder controle en hebben de opvang van de kinderen goed 
geregeld. De scholen staan in contact met het wijkteam wanneer blijkt dat kwetsbare groepen hulp nodig 
hebben met de zorg voor hun kinderen.  
We hebben de afgelopen dagen helaas ook moeten constateren dat niet iedereen zich houdt aan de 1,5 
meter afstand en het vermijden van groepsvorming. Vooral spelende kinderen en gezamenlijke 
activiteiten, ook van volwassenen, tijdens het mooie weer zorgen voor groepsvorming. Hiermee neemt 
het risico op verdere verspreiding van het virus toe. Met name speeltuinen en sportvelden worden 
veelvuldig gebruikt, ondanks borden en aanwijzingen van onder meer de BOA’s. Daarnaast hebben de 
besturen van de voetbalverenigingen in Poortugaal en Rhoon ook melding gedaan van vervuiling en 
vernielingen. Dit betreur ik zeer. Om strikter te kunnen handhaven, komt de noodverordening hier zeker 
van pas. Ook de golfbaan van Rhoon wordt nog steeds gebruikt. Dat is niet de bedoeling. We plaatsen 
hier een extra waarschuwingsbord. Ook in dit gebied zal strikter gehandhaafd worden, net als in parken 
en op speelterreinen waar groepsvorming geconstateerd wordt. 
We hebben vandaag en morgen contact met kappers, schoonheidsspecialisten en andere 
contactberoepen in uiterlijke verzorging over de nieuwe maatregelen.  
Bij de huisartsen houden wij vinger aan de pols over de situatie en de beschikbaarheid van 
beschermingsmiddelen. We zijn er als gemeente alert op dat de behoefte kan ontstaan aan een centrale 
triage/noodlocatie voor mogelijk besmette inwoners. Hierop bereiden we ons concreet voor. 
 
 
Gemeentelijke activiteiten.  
Het afhaal/aanbiedstation is sinds maandag tijdelijk gesloten. Reden is dat door de drukte de 
voorgeschreven afstand tussen personen niet meer gehandhaafd kon worden. Op dit moment bereidt de 
NV BAR-afval maatregelen voor om gereguleerde toegankelijkheid van de voorziening weer mogelijk te 
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maken. Naar verwachting is het aanbiedstation vanaf aanstaande maandag weer in gebruik. Hierbij 
zullen aangescherpte toegangsvoorwaarden gelden. Bijvoorbeeld een bepaald maximum aantal 
bezoekers per uur die hun bezoek van tevoren telefonisch hebben aangemeld.   
De vergunningen voor huis-aan-huis collectes worden ingetrokken. Dit draagt bij aan het terugdringen 
van directe contactmomenten.  
In de periode tot 1 juni vallen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De betekenis van deze herdenkingen 
is groot. In overleg met de organisatoren zoeken we naar een vormgeving die bij de huidige 
omstandigheden en maatregelen aansluit. Hierover zal ik u nog nader informeren. 
 
Op de website van onze gemeente vindt u het overzicht van maatregelen rondom de gemeentelijke 
dienstverlening terug. De wethouders houden verder vanuit hun portefeuilles ook vinger aan de pols met 
de diverse organisaties. 
 
 
Continuïteit zoveel mogelijk borgen.  
De maatregelen van de BAR-organisatie worden voortgezet om de continuïteit rondom de meest vitale 
processen voor onze samenleving zoveel mogelijk te borgen. Er is bijvoorbeeld plexiglas geplaatst voor 
de baliemedewerkers ter bescherming tegen besmetting. De bezetting van het KCC is verhoogd om de 
bereikbaarheid te kunnen borgen. Het KCC-sociaal domein is ook in de middagen opengesteld. Hiernaast 
wordt het ICT-team versterkt om cybercrime tegen te gaan. Internetcriminelen maken stevig misbruik van 
de exceptionele omstandigheden. 
 
 
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.  
Bij belangrijke aanpassingen in de ontwikkelingen en maatregelen informeer ik u opnieuw.  
 
Met vriendelijke groet,  
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
 
drs. Jolanda de Witte 
 
 

BIJLAGEN 

1. Kamerbrief over de nieuwe aanvullende maatregelen  
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Datum 23 maart 2020 

Betreft Nadere maatregelen aanpak coronacrisis 

 

 

Geachte voorzitter, 

Vandaag heeft het kabinet nadere maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van 

de coronacrisis1. Deze maatregelen worden nu verder uitgewerkt. Het kabinet zal 

voorafgaand aan het Kamerdebat over corona van aanstaande donderdag uw 

Kamer nader informeren over de uitwerking van deze maatregelen en de stand 

van zaken van de aanpak van de coronacrisis. 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 
 

                                                
1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-

het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen  
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