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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Dinsdag 24 maart 2020 heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de aanpak om verdere
verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. Graag stel ik u hierbij op de hoogte van de
actuele stand van zaken.
KERNBOODSCHAP
1. Gisteravond heeft het kabinet de landelijke maatregelen verlengd. De eerder afgekondigde
maatregelen voor alle locaties blijven van kracht tot en met 28 april 2020. Onder andere
sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen
blijven dicht tot en met de meivakantie. De maatregelen voor evenementen blijven gelden tot 1
juni 2020.
2. Zorgpersoneel buiten het ziekenhuis wordt vanaf volgende week getest. Het gaat hierbij om
verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen kunnen
mensen in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. Het
nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en gaat in per 6 april.
3. Op 30 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een nieuwe
noodverordening afgekondigd. Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn verboden, net
als het recreatief verblijf van o.a. campings, recreatieparken, jachthavens. Verordening en
gebruik stemmen de burgemeesters met elkaar af in de regio.
4. Het RIVM laat vanaf gisteren de verspreiding van het coronavirus in Nederland zien aan de hand
van het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis. Op dit moment zijn dat de beste data
ervoor. De laatste informatie met betrekking tot het aantal besmettingen in Albrandswaard vindt u
via RIVM.nl. Tot vandaag zijn er twee inwoners uit Albrandswaard overleden.
5. Het beeld in Albrandswaard blijft dat de maatregelen rondom het coronavirus in het algemeen
goed worden opgevolgd. Groepsvorming is teruggelopen, met een uitzondering hier en daar door
met name jongeren op bepaalde locaties, zoals bijvoorbeeld sportterreinen. Bij supermarkten is
het op bepaalde tijdstippen druk. De boa’s en politie monitoren de situatie.
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TOELICHTING.
Landelijke maatregelen verlengd
Het kabinet heeft gisteravond besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en
met dinsdag 28 april. De locaties die gesloten zijn tot en met 6 april, moeten nog drie weken gesloten
blijven. Voor de scholen en kinderopvang is besloten deze tot en met de meivakantie niet te openen. De
maatregelen voor evenementen blijven tot 1 juni gelden. De verlenging van de maatregelen is
noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te
beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. In de week
voor 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Verdere naleving van de
maatregelen is noodzakelijk voor verbetering van de situatie.
Noodverordening COVID-19 – sluiting jachthaven Rhoon
Eind vorige week is met een noodverordening de juridische grondslag mogelijk gemaakt voor de
toezichthouders en opsporingsambtenaren om op te treden. Deze lijn is de dagen erop in Albrandswaard
gevolgd door toezicht te houden op locaties in de gemeente. Met de nieuwe noodverordening van 30
maart 2020 wordt recreatief en toeristisch nachtverblijf teruggedrongen en wordt de druk op de
zorgcontinuïteit in de regio zo laag mogelijk gehouden. Op de nieuwe noodverordening zijn twee
uitzonderingen gemaakt. Seizoenarbeiders mogen blijven overnachten. Daarnaast is tijdelijke bewoning
door mensen die geen andere woning hebben toegestaan en geldt het verbod niet voor
zorgmedewerkers die in de regio werken om extra capaciteit te bieden. Voor Albrandswaard betekent dit
dat de jachthaven in Rhoon sluit. De jachthaven heeft vanaf de inzet van de landelijke maatregelen zelf
de nodigde maatregelen getroffen, zoals het staken van de dagelijkse werkzaamheden en sluiting van het
clubhuis en het havenkantoor. We staan in contact met de jachthaven om de sluiting goed te laten
verlopen.
Beeld in Albrandswaard
Over het algemeen is te zien dat inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. De
meeste drukte is bij de supermarkten, echter ook hier heeft men voldoende maatregelen genomen en
houdt men zich goed aan de afspraken. Op speelterreinen en sportvelden zijn soms groepjes kinderen en
jongeren te zien, maar de 1,5 meter afstand wordt meestal goed gevolgd. Ook ouders met spelende
kinderen letten goed op de onderlinge afstand. Jongeren geven gehoor aan de waarschuwingen en gaan
weg wanneer ze aangesproken worden. Af en toe verdwijnt de jeugd snel bij het zien van onze
toezichthouders en opsporingsambtenaren.
In de gemeente zijn tekstkarren geplaatst om de bewustwording van de noodzaak van de maatregelen
extra kracht bij te zetten.
De verlenging van de maatregelen heeft een grote impact op onze samenleving. We hebben de komende
tijd daarom blijvend aandacht voor de kwetsbaren onder ons en blijven oog houden voor mogelijkheden
om ondersteuning en hulp te geven. Daarnaast zie ik veel hartverwarmende initiatieven om een ieder een
hart onder de riem te steken. Ik spreek hierbij nogmaals mijn grote waardering uit voor medewerkers in
supermarkten, ziekenhuismedewerkers, huisartsen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, psychiatrische
zorg, apothekers, bezorgers, OV personeel, boa’s, politie, brandweer, hulpdiensten, chauffeurs.

Gemeentelijke dienstverlening en continuïteit
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. De maatregelen van de BAR-organisatie worden voortgezet om de continuïteit
rondom de meest vitale processen voor onze samenleving zoveel mogelijk te borgen.

Bij belangrijke aanpassingen in de ontwikkelingen en maatregelen informeer ik u opnieuw.
Blijf gezond en heb oog voor elkaar!
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

drs. Jolanda de Witte

BIJLAGEN
1. Infographic verloop coronavirus
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Verloop van het coronavirus
in Nederland

Situatie zonder maatregelen
1 persoon met het coronavirus
besmet gemiddeld 2 anderen
Exponentiële groei

Introductie maatregelen
1 persoon met het coronavirus
besmet gemiddeld 1 ander
Aantal blijft stabiel

Volhouden maatregelen
1 persoon met het coronavirus besmet
gemiddeld minder dan 1 ander
Uitdoving virus

