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Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 165970 
Uw kenmerk:  Contact: Bogisch 
Bijlage(n): 1  Doorkiesnummer: +31105030524 
  E-mailadres: c.bogisch@bar-organisatie.nl 
  Datum: 23 april 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Dinsdag 14 april 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. Afgelopen dinsdagavond heeft het kabinet de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus na 28 april bekendgemaakt. De maatregelen zijn versoepeld voor het (speciaal) 
basisonderwijs en kinderopvang, voor sport van kinderen en jongeren, en bezoek voor 
zelfstandig wonende ouderen (70+). Evenementen zijn niet toegestaan tot 1 september. Alle 
andere maatregelen blijven van kracht. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in een 
factsheet (bijlage). 

2. Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de 
ontwikkelingen en maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus besproken. De 
versoepeling van de maatregelen wordt deze week uitgewerkt in een handelingskader. De 
burgemeesters in de regio volgen dit kader om de versoepelingsmogelijkheden vorm te geven in 
de eigen gemeenten. 

3. In aanmerking voor een test door de GGD komen ook medewerkers die te maken hebben 
gekregen met opzettelijke ‘spugers’, ‘hoesters’ of die een levensreddende handeling hebben 
verricht. Denk aan de politie, brandweer, DJI’s, boa’s en andere mensen die reanimaties 
uitvoeren. Ook worden leerkrachten met lichte klachten getest voor de scholen opengaan op 11 
mei. 

4. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dinsdag gestart met de mobiele testlocatie (GGD bus). 
(zorg)Instellingen kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van de mobiele testlocatie.   

5. De laatste informatie met betrekking tot het aantal besmettingen in Albrandswaard vindt u via 
RIVM.nl. Tot vandaag zijn er zes inwoners uit Albrandswaard overleden. Het aantal besmettingen 
in Albrandswaard blijft hoog. Zodra een stijging van het aantal besmetting onrust kan 
veroorzaken of nadere maatregelen nodig zijn, neemt de GGD contact op met mij. 



  

 
 
 
 

 

  

 

 

6. Het beeld in Albrandswaard blijft dat de maatregelen rondom het coronavirus in het algemeen 
goed worden opgevolgd. De parkeerplaatsen bij een aantal locaties zijn op advies van politie en 
de boa’s vanaf 10 april gesloten om mensen te ontmoedigen naar buiten te gaan en drukke 
plekken op te zoeken. Ook willen we een extra toeloop van mensen uit andere gemeenten 
voorkomen, nu veel stranden en recreatiegebieden aldaar gesloten zijn. Voorts is de skatebaan 
Portland vanaf 10 april gesloten. Voor de handhaving vanaf 29 april 2020 blijven we de lijn volgen 
van het kabinet. Dit betekent dat we de gesloten locaties aanhouden zoals gesteld (t/m 19 mei) 
en we versoepeling toepassen voor kinderen t/m 12 jaar bij de skatebanen in de gemeente. 

 
 
TOELICHTING. 
 
Coronamaatregelen 
De maatregelen zijn langs drie criteria afgewogen: de draagkracht van de zorg, de bescherming van de 
kwetsbaren en het zicht op de ontwikkeling van het virus. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet 
wat er voor de periode daarna nodig is.  
 
Scholen in het basisonderwijs inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang gaan 
vanaf 11 mei open. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar 
school gaan. Voorwaarde is dat basisscholen in het primair onderwijs hun groepsgrootte in de klas 
halveren. De invulling hiervan, en de dag dat leerlingen niet op school verblijven, wordt door de 
school en de leraren voorbereid.  
Ook is er meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel voor kinderen en jongeren. Vanaf 29 april 
mogen kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding samen buiten sporten. Ook mogen jongeren van 13 t/m 
18 jaar vanaf deze datum onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand 
ertussen. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter 
afstand in acht nemen. 
Zelfstandig wonende ouderen (70+) kunnen door 1 of 2 vaste personen worden bezocht vanaf 29 april. 
De bezoekersregeling voor verpleeghuizen wordt nog niet aangepast. 
Evenementen zijn tot 1 september niet toegestaan. Alle andere maatregelen blijven van kracht, tot en met 
in ieder geval 19 mei.  
Deze wijzigingen hebben ook geleid tot aanpassingen in het testbeleid. Als personeel werkzaam op 
basisscholen, kinderdagverblijven, speciaal onderwijs en BSO klachten hebben, kunnen zij getest worden 
op besmetting met het coronavirus. De uitwerking hiervan is in ontwikkeling. 
 
We werken op dit moment aan de concrete uitwerking van de toegestane versoepeling van de 
maatregelen in Albrandswaard. Deze week verwachten we hiervoor een handelingskader van de GGD. 
Samen met de scholen en sportverenigingen geven we binnen dit kader vorm aan de verruiming. De 
portefeuillehouders educatie en sport vervullen een regierol hierin. 
 
Beeld in Albrandswaard 
Over het algemeen is te zien dat inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. Daar 
waar men buitenshuis gaat, wordt de 1,5 meter afstand en de aantallen goed in acht genomen. Wel is het 
relatief druk op straat met wandelaars, fietsers en auto’s. De skatebaan in Poortugaal wordt druk bezocht 
door vooral kleine kinderen. Hier wordt ingezet op bewustwording en het belang van verspreid met elkaar 
spelen in deze tijd. De naleving ten aanzien van de geslóten locaties laat op een aantal plekken te 
wensen over. Hekken worden soms verplaatst en de versperring genegeerd. Er zijn de afgelopen week 5 
boetes en 1 waarschuwing afgegeven voor het parkeren op gesloten terrein. We controleren de 
afzettingen regelmatig en houden de afspraken met ondernemers scherp. 
Voor de handhaving vanaf 29 april 2020 blijven we uiteraard aansluiten op de lijn van het kabinet. De 
maatregelen zijn versoepeld voor kinderen t/m 12 jaar. De kinderen in deze leeftijdsgroepen mogen 
buiten sporten zonder de 1,5 meter afstandsregel. Dit betekent dat we de gesloten parkeerplaatsen 



 
 

 
 
 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

aanhouden zoals gesteld (t/m 19 mei) en we zijn voornemens de versoepeling voor kinderen t/m 12 jaar 
toe te passen bij de skatebanen in de gemeente. Hierbij stellen we wel als voorwaarde een openstelling 
tussen 9.00 – 20.00 uur.  
 
Dit betekent dat de skatebaan van Portland die nu gesloten is, vanaf 29 april weer toegankelijk wordt voor 
kinderen t/m 12 jaar. Deze openstelling geldt van 9.00-20.00 uur. Bij de skatebaan maken we dit duidelijk 
met een bord. 
De skatebaan in Poortugaal is op dit moment volledig open. Vanaf 29 april volgen we voor deze 
skatebaan dezelfde doelgroepregeling als voor die in Portland.  
We gaan op de voet volgen hoe deze toegankelijkheid uitpakt en waar nodig sturen we erop bij. 
Voornaamste toets is de handhaving van de leeftijdsgrens. In de praktijk moet blijken of dit redelijk 
uitvoerbaar is voor onze toezichthouders. 
 
Er blijft streng ingezet worden op de handhaving van de maatregelen. Dit betekent dat er boetes 
opgelegd worden als mensen de maatregelen niet naleven. Als een ieder zich houdt aan de maatregelen 
om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn nadere maatregelen niet nodig. 
In de gemeente blijven tekstkarren staan om de bewustwording van de noodzaak van de maatregelen 
extra kracht bij te zetten.  
 
Tot slot 
De verlenging van de maatregelen heeft een grote impact op onze samenleving. De komende tijd vraagt 
mogelijk nog meer van ons dan de voorbije periode. We moeten dit samen volhouden en elkaar helpen 
om ieders gezondheid te beschermen. 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. 
 
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 

- Factsheet maatregelen na 28 april 2020 
 



Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:Vanaf 29 april

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.
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