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Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 169086 
Uw kenmerk:  Contact: Bogisch 
Bijlage(n): 1  Doorkiesnummer: +31105030524 
  E-mailadres: c.bogisch@bar-organisatie.nl 
  Datum: 8 mei 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Woensdag 29 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. Woensdag 6 mei 2020 heeft het kabinet een gefaseerde versoepeling van de maatregelen 
aangekondigd (zie bijlage). Dit onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de ontwikkelingen rondom 
het aantal besmettingen die versoepelingen ook daadwerkelijk verantwoord maken. Zo is vanaf 
11 mei buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot 
elkaar kan worden gehouden; het uitoefenen van de meeste contactberoepen is mogelijk; 
bibliotheken en binnenzwembaden gaan open met inachtneming van de 1,5 meter 
afstandsmaatregel. Er wordt een nieuwe noodverordening opgesteld die het handelingskader 
biedt, dat de burgemeesters in de regio volgen om de versoepelingsmogelijkheden vorm te 
geven in de eigen gemeenten. 

2. In de regio Rotterdam-Rijnmond is afgelopen dinsdag besloten de regels voor 
recreatievoorzieningen te verruimen. Vanaf zaterdag 9 mei mogen mensen met vaste plekken op 
campings, recreatieparken, jachthavens en stranden in Rotterdam-Rijnmond weer volledig 
gebruik maken van hun stacaravan, tourcaravan, boot/jacht met vaste ligplaats, recreatiewoning, 
die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is. Dit met de voorwaarde 
dat deze vaste plekken voorzien zijn van eigen sanitair. 

3. Het testbeleid voor het basisonderwijs en kinderopvang is verruimd voor kinderen. Kinderen van 
0 t/m 12 jaar in het (speciaal) basisonderwijs en kinderen die opgevangen worden op een 
(medisch) kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang kunnen getest worden, wanneer er 
sprake is van een ongewoon aantal kinderen (3 of meer) met klachten in een groep. Personeel 
werkzaam op basisscholen, kinderdagverblijven, speciaal onderwijs en BSO dat klachten heeft 
die minstens 24 uur duren, kunnen zich reeds laten testen op besmetting met het coronavirus. 

4. De laatste informatie met betrekking tot het aantal besmettingen in Albrandswaard vindt u via 
RIVM.nl. Tot vandaag zijn er zeven inwoners uit Albrandswaard overleden. Het aantal 



  

 
 
 
  

  

 
besmettingen in Albrandswaard blijft hoog. De GGD neemt contact met mij op, zodra een stijging 
van het aantal besmetting onrust kan veroorzaken of nadere maatregelen nodig zijn. 

5. Er is sprake van een constant beeld in Albrandswaard. De maatregelen rondom het coronavirus 
worden in het algemeen goed opgevolgd. De gesloten parkeerplaatsen in de gemeente worden 
gefaseerd opengesteld. Hierbij sluiten we aan op het stapsgewijs versoepelen van de 
maatregelen van het kabinet. Vanaf 9 mei is de parkeerplaats bij de jachthaven Rhoon weer 
open. Vanaf 11 mei gaan de parkeerplaatsen weer open bij de golfbaan Rhoon en ter hoogte van 
zwemschool de Kikkersprong in Poortugaal. 
 

 
TOELICHTING. 
 
Verdere versoepeling coronamaatregelen 
Het kabinet heeft een gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen ingezet. Hierbij is het 
voorbehoud geplaatst dat de versoepeling doorgaat als dit kan. Het verloop van het coronavirus is hierbij 
leidend. Ook de komende tijd zijn mogelijkheden voor versoepeling vooral afhankelijk van het gedrag van 
de mensen. We werken op dit moment aan de concrete uitwerking van de toegestane versoepeling van 
de maatregelen in Albrandswaard. De focus ligt op de versoepeling vanaf 11 mei. Ook bereiden we ons 
voor op de versoepelingen vanaf 1 juni. We staan in contact met de sport, zwembaden, scholen en 
opvang om met elkaar de openstelling goed te organiseren. Ook is er contact met ondernemers om 
initiatieven in lijn met de maatregelen te organiseren. Zodra de nieuwe noodverordening gereed is, 
kunnen we dit verder concreet maken. De regio verwacht begin volgende week de noodverordening 
gereed te hebben. Vanaf dat moment treden de nieuwe regels in werking in Albrandswaard. Ik stuur u de 
nieuwe noodverordening toe, zodra deze bekend is. 
 
Havens 
Op de twee havens in Albrandswaard mag vanaf 9 mei weer overnacht worden door booteigenaren met 
een vaste ligplaats en eigen sanitaire voorzieningen. De verruiming is mogelijk, omdat de druk op de zorg 
in de regio afneemt en de reguliere zorg weer opstart. Het dringende verzoek blijft om de RIVM-adviezen 
inclusief de afstand van 1,5 meter in acht te blijven nemen. 
De gezamenlijke sanitaire voorzieningen blijven gesloten. Ook mag er geen losse verhuur van recreatief 
verblijf plaatsvinden. Dagrecreatie tussen 7.00-22.00 uur is sinds 29 april toegestaan op de twee havens.  
In het algemeen geldt nog steeds het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Tot nu toe verloopt de 
openstelling van de dagrecreatie goed. We volgen de consequenties van de verruiming van de 
recreatievoorzieningen op de voet. We staan in nauw contact met onder meer de twee havens om een 
goed beeld te houden van de situatie. Waar nodig sturen we bij. 
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Beeld in Albrandswaard 
Over het algemeen is te zien dat inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. Daar 
waar men buitenshuis gaat, worden de 1,5 meter afstand en de aantallen veelal in acht genomen. Wel 
blijft het druk op straat met wandelaars, fietsers en auto’s. In het afgelopen weekend is 1 boete opgelegd 
voor het negeren van een gesloten parkeerplaats. Op de skatebanen gaat het goed, er zijn vaak in kleine 
aantallen kinderen aan het spelen. De skatebanen blijven de komende tijd alleen toegankelijk voor 
kinderen t/m 12 jaar tussen 09.00-20.00 uur.  
De gesloten parkeerplaatsen gaan we gefaseerd openstellen. Hierbij sluiten we aan op het stapsgewijs 
versoepelen van de maatregelen van het kabinet en het beleid in onze regio. Op 9 mei starten we met het 
openstellen van de parkeerplaats bij jachthaven Rhoon, op het moment dat ook de verruiming voor deze 
recreatievoorzieningen ingaat. Vanaf 11 mei mogen de golfbaan in Rhoon en het binnenzwembad weer 
open. Vanaf dat moment stellen we de parkeerplaatsen bij deze voorzieningen weer toegankelijk. 
Verdere versoepeling van de maatregelen gaat naar verwachting in per 1 juni. Vanaf die datum mogen 
onder andere de terrassen en horeca (max. 30 personen) open. Ook hier geldt dat de verdere 
versoepeling ingaat als dit kan. Op dat moment kijken we opnieuw naar de andere, nog gesloten, 
parkeerplaatsen, zoals bij Tasman.  
 
In onze gemeente worden sinds vorige week binnen de toegestane kaders voetbal-, korfbal-, tennis-, 
scouting- en wielrenactiviteiten georganiseerd voor leden en niet-leden. Ook zijn er initiatieven van 
sportverenigingen die geen eigen buitenaccommodatie hebben. Stichting Welzijn Albrandswaard 
coördineert deze initiatieven. Zo wordt op buitenterreinen of sportvelden bijvoorbeeld vechtsport en dans 
georganiseerd. Verenigingen communiceren via hun website over de mogelijkheden. Niet-leden kunnen 
zich bij de vereniging melden om te kijken of er nog plaats is om mee te sporten. Sportliefhebbers tot 12 
jaar kunnen ook drie keer per week sporten onder begeleiding van de buurtsportcoach. Het aanbod van 
de buurtsportcoach is te vinden op de website van Stichting Welzijn Albrandswaard.  
Ik ben onder de indruk van de wijze waarop bestuurders en leden van de desbetreffende organisaties 
deze activiteiten mogelijk weten te maken binnen de afgesproken bandbreedte. 
 
Vanaf 11 mei openen de scholen en kinderopvangorganisaties hun deuren. Het doelgroepenvervoer is 
gaat dan ook weer van start. Sommige scholen delen de groepen in tweeën en hebben een maandag- 
donderdag groep en een dinsdag- en vrijdag groep. Andere scholen hebben ervoor gekozen de groepen 
kinderen om de week naar school te laten komen.   
Zowel de scholen als kinderopvang bieden noodopvang aan kinderen van ouders in vitale beroepen en 
kwetsbare gezinnen. Ook wordt de capaciteit goed in de gaten gehouden, omdat sommige medewerkers 
in een risicogroep vallen. Hier worden oplossingen voor gezocht. Bijvoorbeeld door deze categorie  
medewerkers op een andere manier in te zetten dan fysiek voor de klas. Denkt u hierbij aan het geven 
van thuisonderwijs of het doen van noodzakelijke administratieve werkzaamheden. 
 
Ik vind het, nogmaals, een groot compliment waard hoe de scholen, kinderopvangorganisaties, 
zwembaden, verenigingen, ondernemers en ondersteunende organisaties invulling geven aan deze 
enorme uitdaging. De inzet en samenwerking is bewonderingswaardig. De komende tijd blijven we in 
contact staan met onze partners en helpen we waar nodig. Zo hebben we als gemeente rond de scholen 
met krijtverf op de trottoirs de tekst gespoten: “Ik hou 1,5M afstand van jou”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
  

  

 
Tot slot 
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.  
 
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 coronamaatregelen 6 mei 2020 
 



6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.
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