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Geachte leden van de raad, 
 
Op 30 september 2020 zijn er door de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder 
‘veiligheid en openbare orde’. De beantwoording treft u hierbij aan.  
 
Beantwoording vragen VVD aan de portefeuillehouder ‘veiligheid en openbare orde’:  
 
Vraag 1. N.a.v. de persconferentie van 28 september jongslede, welke maatregelen gaat de 
portefeuillehouder nemen om ervoor te zorgen dat de maatregelen door Albrandswaardse 
inwoners en bij Albrandswaardse ondernemingen, verenigingen en instellingen worden nageleefd? 

Ondernemers, verenigingen en horeca, hebben een brief ontvangen waarin zij worden gewezen op 
de geldende regels na de persconferentie van 28 september jl. en hun verantwoordelijkheid deze 
na te leven en de nodige maatregelen te treffen. 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 op de doelgroep, zodat ook deze 
groep op een verantwoorde wijze de winkels kunnen bezoeken.  

Het dringende advies van het kabinet voor het gebruik van niet-medische mondkapjes dragen we 
uit. Dit doen we door gerichte communicatie en mondkapjes beschikbaar te stellen. Ook hebben 
we mondkapjes huis aan huis verspreid, zodat het voor iedereen gemakkelijk wordt om het 
dringende advies op te volgen een mondkapje te dragen. 

Vanaf 5 oktober zijn we in de gemeente gestart met een buitencampagne om het urgentiegevoel 
van naleving van de maatregelen extra kracht bij te zetten. Het communicatiemateriaal, zoals 
posters, straatstickers en driehoeksborden, worden op plekken waar veel mensen komen geplaatst 
om het publiek alert te houden. Ondernemers en verenigingen in de gemeente kunnen ook gebruik 
maken van de campagne en posters aanvragen. Op plekken waar fietsen kunnen worden gestald, 
wordt de alertheid vergroot door een zadelhoesje waarop de maatregelen kort opgesomd staan. 
Met de lokale uitstraling van deze campagne, die zowel op drukke plekken in de buitenruimte als 
op social media zichtbaar is, zullen we nog meer mensen bereiken en het volgen van de 
maatregelen gemakkelijker maken in het dagelijks leven. 



 
  
 
 
 
  
  

 
De verscherpte maatregelen en de stijging van het aantal coronabesmettingen vergroot de roep 
om handhaving. Naast de coronahandhaving is het met de huidige bezetting van de boa’s niet 
mogelijk om extra te handhaven op de aangescherpte maatregelen, zonder minder in te zetten op 
de overige vormen van overlast. Daarom wordt de komende tijd 2 fte extra boa capaciteit ingezet. 

Op dinsdag 13 oktober heeft het kabinet verder verscherpte maatregelen aangekondigd. Hierover 
heb ik u in de raadsinformatiebrief van 16 oktober jl. geïnformeerd. 

Vraag 2. Het aantal besmettingen loopt ook in onze gemeente op, wat gaat de portefeuillehouder 
anders doen dan de afgelopen weken is gedaan om deze trend in Albrandswaard te doorbreken? 

Zie antwoord op vraag 1.  

Vraag 3. Is de portefeuillehouder zich ervan bewust dat op een aantal locaties in onze gemeente 
(o.a. in enkele winkels, supermarkten, sportscholen, verenigingen, op schoolpleinen en in parken) 
de basisregels (dagelijks) overschreden worden?  

Zo nee: welke stappen gaat u ondernemen om hier wel een goed overzicht van te krijgen? 

Zo ja: kunt u concreet (evt. vertrouwelijk voor burger- en raadsleden) aantonen welke maatregelen 
u hier tegen genomen heeft en om welke locaties het gaat? 

Het klopt dat we door het niet bewaken van de 1,5 meter onderling we nog te vaak ongewenste 
situaties zien. Naast de benodigde aanpassingen op de locaties is ook het gedrag van de mensen 
heel bepalend.  

De boa’s hebben contact met de verschillende locaties en houden toezicht. Er wordt zoveel 
mogelijk meegedacht, maar gehandhaafd als de maatregelen niet nageleefd worden. Ook wanneer 
wij signalen van inwoners ontvangen over het niet in achtnemen van de maatregelen, wordt hierop 
actie ondernomen. Overigens trekken in de handhaving en het toezicht de boa’s en politie nauw 
met elkaar op. 

Vraag 4. We gunnen onze ondernemers, verenigingen, scholen en bedrijven het beste, echter door 
de oplopende besmettingen wordt dit steeds lastiger waardoor de strengere maatregelen nodig 
zijn. Wat doet de portefeuillehouder / het college eraan om de groepen in Albrandswaard te 
helpen? 

We staan in contact met onze maatschappelijke partners en ondersteunen waar mogelijk. We 
denken mee en adviseren over de geldende maatregelen, bieden communicatiemateriaal aan 
zoals posters en straatstickers, en informeren over en bieden ondersteuning bij landelijke 
regelingen, zoals de aanvragen voor de Tozo- regeling.  

Ondernemers hebben tot 31 augustus 2020 uitstel gekregen van betaling van huur en 
gemeentelijke belastingen. Het college is in gesprek over hoe de achterstand in contractafspraken 
waar nodig hersteld kunnen worden. 

Sportverenigingen hebben huurcompensatie gekregen voor de periode van maart tot 1 juni. 
Verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke binnensport accommodaties hebben een 
extra kwijtschelding gekregen tot aan de zomervakantie (sportseizoen 2020). Er wordt gewerkt aan 
een gemeentelijke steunpakket voor culturele organisaties, waarvoor provinciale steun is 
aangevraagd. Daarnaast is er in het compensatiepakket Coronacrisis medeoverheden een deel 



 
  
 
 
 
  
  

 
opgenomen om lokale culturele voorzieningen mee te ondersteunen. Op dit moment wordt de 
schade bij culturele aanbieders geïnventariseerd om tot een compleet beeld van de benodigde 
steun te komen. 

Met de horeca hebben we bij behoefte afgesproken tijdelijk terrassen uit te kunnen breiden. Drie 
ondernemers hebben hiervan gebruik gemaakt. Er bestaat ook de mogelijkheid van 
winterterrassen en overkappingen bij winkels en horeca. Gezien de maatregelen van 13 oktober j.l. 
kan vooralsnog geen gebruik van winterterrassen worden gemaakt. Tot slot is er 1 aanvraag 
gedaan voor een overkapping bij een winkel om het wachtende publiek buiten zo goed mogelijk 
warm en droog te kunnen houden. 

 
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeente Albrandswaard, 
de burgemeester, 
 

 
 
 
Drs. Jolanda de Witte 
 
 


