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Uw brief van:  Ons kenmerk: 161964 
Uw kenmerk:  Contact: Bogisch 
Bijlage(n): 1  Doorkiesnummer: +31105030524 
  E-mailadres: c.bogisch@bar-organisatie.nl 
  Datum: 7 april 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Woensdag 1 april 2020 heb ik u geïnformeerd over de actuele stand van zaken in de aanpak om verdere 
verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. Graag stel ik u hierbij op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 
 
KERNBOODSCHAP 

1. Het afgelopen weekend is in de regio Rotterdam-Rijnmond ingezet op een specifiek protocol 
weekenden in crisistijd. Dit gezien het voorziene mooie weer en de verwachtte drukte in de 
openbare ruimte. De politie, boa’s en gemeenten hebben nadere afspraken gemaakt over de 
handhaving van de maatregelen en het al dan niet direct sluiten van locaties waar het te druk 
wordt. In Albrandswaard waren het afgelopen weekend geen locaties gesloten.  

2. 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. Het aantal 
besmettingen in Albrandswaard is bovengemiddeld. Na analyse door de GGD blijken op dit 
moment geen aanvullende maatregelen nodig. 

3. Het beeld in Albrandswaard blijft dat de maatregelen rondom het coronavirus in het algemeen 
goed worden opgevolgd. We zien de drukte wel zodanig oplopen dat we de toegang tot een 
aantal locaties op advies van politie en de boa’s gaan verbieden. Na het paasweekend bekijken 
we of verlenging van de nadere maatregelen noodzakelijk is.  
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Ontmoedigingsbeleid afgelopen weekend 
Het afgelopen weekend is het mooi weer geweest. Er is veel gecommuniceerd om mensen aan te 
moedigen vooral thuis te genieten van het weer en niet naar (drukke) locaties elders te gaan. Vooralsnog 
hebben we geen aanvullende maatregelen getroffen, zoals het afsluiten van toegangswegen of het 
preventief verbieden van de toegang tot locaties. Wel was afgesproken met de boa’s en politie snel te 
handelen als blijkt dat het op locaties te druk wordt, zodat deze direct gesloten zouden kunnen worden.  
 
Beeld in Albrandswaard 
Over het algemeen is te zien dat inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. In de 
gemeente zijn veel locaties waar men zich redelijk aan de opgelegde afstanden houdt, maar waar door 
de grote aanloop van mensen toch een onwenselijke situatie ontstaat. Bij Sportpark WCR hebben de 
boa’s in samenwerking met de politie moeten optreden in verband met een training die gegeven werd. Er 
zijn veel voertuigen te zien op parkeerplaatsen, met name nabij recreatiegebieden. Ook zijn er veel 
groepjes spelende kinderen op speelplaatsen en sportvelden.  
In de gemeente staan tekstkarren om de bewustwording van de noodzaak van de maatregelen extra 
kracht bij te zetten.  
 
Handhaving 
Gegeven bovenstaande ervaringen gaan we op advies van politie en de boa’s voor het paasweekend 
locaties aanwijzen als verboden gebied, zoals de skatebaan in Portland. Tevens worden de 
parkeergelegenheden bij de Johannapolder (Abel/Tasman), het gebied golfbaan Rhoon (Veerweg) en de 
Rhoonse Haven/Rhoonse Grienden afgesloten. De precieze afbakening vindt de komende dagen plaats. 
De verboden gelden tot en met het paasweekend. Na het weekend wordt bekeken of verlenging van de 
maatregelen noodzakelijk is.  
We willen hiermee mensen ontmoedigen om naar buiten te gaan en drukke plekken op te zoeken. De 
maatregel wordt met name ingegeven door een verwachte extra overloop van bezoekers uit andere 
gemeenten naar de aantrekkelijke locaties in onze gemeente, nu veel stranden en recreatiegebieden 
aldaar afgesloten zijn. De te verbieden locaties worden bekrachtigd door de voorzitter van de 
veiligheidsregio door opname van de locaties in het aanwijzingsbesluit ten behoeve van artikel 2.5 van de 
noodverordening. Tevens wordt er strenger ingezet op de handhaving van de maatregelen. Dit betekent 
dat er boetes opgelegd worden als mensen de maatregelen niet naleven, waar tot aan dit weekend het 
accent op waarschuwen en aanspreken lag. 
De overige locaties blijven we monitoren. Als een ieder zich houdt aan de maatregelen om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen niet nodig. 
 
Gemeentelijke dienstverlening en continuïteit    
Het college heeft op 7 april besloten ten aanzien van ondernemers, die door de Coronacrisis in financiële 
moeilijkheden komen, coulance in acht te nemen ten aanzien van het innen van gemeentelijke 
belastingen en huren. Een soortgelijk besluit heeft het college genomen voor verenigingen, instellingen 
en ondernemers in de sectoren welzijn, sport en recreatie die van de gemeente accommodaties huren. 
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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 
 

 

 
 


