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Geachte heer, mevrouw,
In deze raadsinformatiebrief brengen wij uw raad op de hoogte van alle
bijzonderheden van afgelopen week met betrekking tot het coronavirus in
Papendrecht. En kijken we vooruit. De nieuwe noodverordening is gisteren –
woensdag 29 april - ondertekend en is direct van kracht. In deze
raadsinformatiebrief hebben we de laatste informatie uit deze noodverordening ook
mee genomen.

Het laatste nieuws vanuit de regio
Op de site van de GGD ZHZ vindt u altijd de laatste informatie (cijfers, maatregelen,
testbeleid) omtrent het coronavirus in onze regio.
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/coronavirus-covid-19
Het testbeleid voor zorg en onderwijs
Het testbeleid m.b.t. COVID-19 is veranderd. In onze regio testen we vanaf 6 april
2020 zorgmedewerkers intensief op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Dat doen
we naar aanleiding van een aanpassing in het landelijke testbeleid. Het openen van
de scholen en kinderopvang gaat samen met de mogelijkheid van laagdrempelig
testen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Vanaf 4 mei is de test
beschikbaar voor deze groep. Het gewijzigde testbeleid heeft gevolgen voor het
aantal positief geteste inwoners.
Nieuwe noodverordening
Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid.
Deze noodverordening vervangt de versie van 3 april. Met de nieuwe regels wordt
invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De
noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te
beperken ook gehandhaafd kunnen worden. De belangrijkste veranderingen op een
rij:
 De markten in onze regio mogen weer open om boodschappen te doen. Hier
geldt net als in de supermarkt: kom alleen, houd altijd 1,5 meter afstand en
eten en/of drinken consumeren is niet toegestaan. Lukt het een markt niet
om de 1,5 meter afstand aan te houden, omdat het terrein te klein is? Dan
mogen er minder kramen staan. Kramen met levensmiddelen hebben hierbij
voorrang.








Kinderen t/m 12 jaar mogen buiten weer georganiseerd sporten en bewegen
onder begeleiding van een professional of sportvereniging.
Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen buiten weer georganiseerd sporten en
bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging, indien
zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Sportparken Halmaheiraplein en Schenkeldijk in Dordrecht zijn weer open
om georganiseerd sporten voor kinderen mogelijk te maken. Ook in de Oude
Tol in Oud-Beijerland is weer open. De andere afgesloten gebieden
(strandjes bij Numansdorp, het skatepark en het Cruijf Court in Dordrecht)
blijven afgesloten tot 20 mei.
Evenementen zijn afgelast tot 1 september.
Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer
open.

Daar waar nodig, werken we veranderingen in de noodverordening verderop in deze
raadsinformatiebrief uit.

Het beeld in Papendrecht
Het beeld in Papendrecht is voorzichtig positief te noemen. Wij hebben geen grote
besmettingshaarden en onze samenleving houdt zich over het algemeen goed aan
de maatregelen.
De cijfers

Openbare orde, handhaving en evenementen
Afgelopen week zijn 13 boetes en 3 waarschuwingen uitgedeeld door de
gemeentelijke boa's voor het niet naleven van de noodverordening op verschillende
plekken waaronder het park Meelbeshof en Rosmolenweg. De politie heeft 15
bekeuringen geschreven en 7 waarschuwingen uitgedeeld op het niet naleven van
de noodverordening en heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een feestje
beëindigd.
Koningsdag is rustig verlopen. In de middag was het iets drukker bij de winkelcentra.

Ook de komende periode zullen de boa's, toezichthouders en politie toezien op
naleving van de noodverordening en is extra ondersteuning geregeld voor zowel 4
als 5 mei.
De eerste weekmarkt in Papendrecht is op 12 mei.
Communicatie
Ook deze week is er – voor de zesde keer - een open brief van de burgemeester
gepubliceerd. Daarnaast informeren we onze inwoners over de aangepaste
maatregelen. De ene keer via een artikel op social media en/of de gemeentekrant,
de andere keer via een vlog van een wethouder. Steeds korte krachtige berichten.
Informatie vanuit de veiligheidsregio wordt direct op alle kanalen gepubliceerd.

Economie
Er is veelvuldig contact met de ondernemers in Papendrecht. De gesprekken vinden
plaats op allerlei terreinen en met zowel kleine als grote ondernemingen. Over het
algemeen is het beeld dat ondernemers het moeilijk hebben en er vanwege de
verlenging van de maatregelen extra inzet van hen nodig is. De gemeente denkt
hierin met de ondernemers mee.

Maatschappelijke ondersteuning
De maatregelen welke we met zijn allen treffen, hebben op het maatschappelijke
veld effect. Deze keer informeren wij u over jeugdhulp, verpleeghuizen, thuishulp,
onderwijs en sport.
Jeugdhulp
De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) heeft frequent contact met de
jeugdhulpaanbieders. Uiteraard wordt hierbij stilgestaan over hoe aanbieders bezig
zijn met de aanpak tijdens dit Coronatijdperk, wat dit van de organisaties en de
mensen daarbinnen vraagt en wat dit voor impact heeft op de jeugdhulp, jeugdigen
en gezinnen. In dit kader hebben we in de regio, vrijwel vanaf het begin van deze
Coronacrisis, een gezamenlijke crisisaanpak waarin de aanbieders met de
medewerkers van het expertiseteam van de Stichting Jeugdteams en medewerkers
namens gemeenten een goede afstemming zoeken en vinden.
De SOJ heeft ook met aanbieders stilgestaan bij de ervaringen en verwachtingen die
er zijn over gebruik van jeugdhulp en manieren van werken tijdens de Coronacrisis.
Zo noemen aanbieders bijvoorbeeld de enorme inzet van medewerkers en het feit
dat er juist nu een laag ziekteverzuim is. Er een verlaagde instroom is van nieuwe
cliënten zowel bij de Stichting Jeugdteams als bij de behandelende organisaties. En
dat het werken met digitaal beeldcontact veel beter gaat dan verwacht. Al met al zijn
er (vooralsnog) relatief weinig crisissen.
Verpleeghuizen
Afgelopen tijd is er in Nederland veel te doen geweest over de veiligheid van zowel
bewoners als verplegend personeel in relatie tot het corona-virus in verpleeghuizen.
Deze vragen leven ongetwijfeld ook in Papendrecht.
Door de GGD/DG&J wordt geen informatie verstrekt over waar de besmettingen zich
voor doen. Gezien de cijfers is er in Papendrecht vooralsnog geen reden aan te
nemen dat er op grote schaal besmettingen zijn binnen verpleeghuizen/
woonzorgcentra. Regelmatig is er contact met de instellingen. Hierin is aangegeven
dat in alle instellingen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn en er
zonder problemen volgens de geldende RIVM richtlijnen kan worden gewerkt.
Ook in de regio Zuid-Holland Zuid is op geen enkele locatie de zorg in het geding.
Zoals al eerder in deze raadsinformatiebrief aangegeven wordt zorgpersoneel getest
volgens het testbeleid van de GGD ZHZ. Hierover bent u geïnformeerd via een
nieuwsbrief (nr. 3) van DG&J. De laatste informatie vindt u op de site van de GGD
ZHZ.

Thuiszorg
Binnen Papendrecht zijn diverse regionaal en landelijk opererende
thuiszorgorganisaties actief, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet
langdurige zorg. Wij vertrouwen erop dat de maatregelen van het RIVM als
uitgangspunt dienen, maar hebben er geen zicht op hoe dat per organisatie vorm is
gegeven.
Voor wat betreft de thuisondersteuning die vanuit de Wmo wordt ingezet verwijzen
wij u naar de berichtgeving van de uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst
Drechtsteden die met de uitvoerders afspraken heeft gemaakt over de continuïteit
van de ondersteuning in relatie tot de veiligheid voor klant en medewerker, met
inachtneming van de geldende maatregelen en richtlijnen. Via eerdere dagberichten
bent u hierover geïnformeerd.
Onderwijs
De afgelopen periode hebben de consulenten van Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten (LVS) telefonisch contact gehad met bijna alle Papendrechtse
scholen, om te informeren naar het thuisonderwijs en of alle leerlingen in beeld zijn.
In enkele gevallen waren er problemen met het leggen van contact met ouders/
leerling. Ten tijde van het contact met LVS was dit in deze gevallen opgelost.
Wanneer er bredere zorgen spelen rondom kinderen/ jongeren, pakken scholen dit in
eerste instantie op met het jeugdteam. LVS kan hierin een adviserende rol spelen
om verbinding te leggen of tips te geven hoe de jongere en/of ouders/ verzorgers te
bereiken.
Zoals vorige week ook gemeld, zullen scholen van het (speciaal) basisonderwijs, en
de kinderopvang vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer open gaan. De heropening gaat
gepaard met de mogelijkheid om leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere
medewerkers in het onderwijs & de kinderopvang laagdrempelig te testen op het
coronavirus. Ook deze testen worden uitgevoerd door de GGD ZHZ.
Sport
Op 24 april jl. is aan alle sportverenigingen een mail uitgegaan waarin zij worden
uitgenodigd om sportactiviteiten te verzorgen voor jongeren onder de 18 jaar. Alle
plannen worden in eerste instantie beoordeeld door MO. Na beoordeling worden de
plannen voorgelegd aan team VVTH. Deze geeft aan wat wel/ niet kan en stemt
waar nodig af met 'crisisorganisatie'. Er zijn inmiddels plannen geaccordeerd en de
eerste verenigingen zijn gestart met hun activiteiten. Deze activiteiten zijn ook
toegankelijk voor niet-leden. In de bijlage treft u een overzicht aan.

Dienstverlening
We zien dat onze inwoners steeds meer digitaal regelen. Er wordt 11,8% aan
rijbewijzen digitaal aangevraagd. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van
voor de crisis. Verder hebben we nu digitale aangifte geboorten en komt binnenkort
ook de mogelijkheid voor digitale aangifte overlijden. Vorige week is de eerste
aangifte van geboorte digitaal gedaan.
Uiteraard gaat de dienstverlening aan de balie ook door. We werken volledig op
afspraak om te zorgen dat het niet te druk wordt in de Publiekshal en hanteren hier
de voorgeschreven maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Qua drukte valt het nu
mee; mensen emigreren nu niet en ze gaan niet op vakantie.

Overige in Papendrecht
Kleding inzameling
Voorlopig kan Opnieuw & Co. doorgaan met het inzamelen van textiel in
Papendrecht omdat zij voor die kilo’s nog verder kunnen door het zelf te sorteren
voor hun eigen kringloopwinkels en deels toch te verkopen. Voor dit volume hebben
zij voorlopig nog afname. Opnieuw & Co. hoeft daarom nu geen verdere actie te
ondernemen naar de burgers of het sluiten van de bakken. Indien dit anders wordt
dan laat Opnieuw & Co. dat zo snel mogelijk weten en zullen zij zeker nog een week
door kunnen met inzamelen.
Bibliotheek AanZet
Op basis van de persconferentie van dinsdag 21 april jl. heeft de Bibliotheek AanZet
besloten om de bibliotheekvestigingen gesloten te houden tot en met 19 mei as.
Door de openstelling van de basisscholen en de kinderopvang kunnen zij de
dienstverlening weer langzaam gaan opbouwen.
Ondanks de sluiting zijn er verschillende initiatieven om zoveel mogelijk mensen te
bereiken: uitbreiding digitale aanbod via de virtuele bibliotheekvestiging en bijna
dagelijks online activiteiten via het YouTube kanaal AanZet Live. De Taalvrijwilligers
worden bij de (online) een-op-een taalcoaching ondersteund en twee keer per week
is er een online Taalcafé en digitaal inloopspreekuur. Ook geven zij advies aan het
onderwijs over de mogelijkheden van het digitale aanbod.
Met 'Haal de Bieb in huis' kunnen leden ook voor de fysieke boeken weer terecht.
Inmiddels zijn er 11 afhaalpunten in het werkgebied ingericht waar volgens de RIVMrichtlijnen gereserveerde boeken afgehaald kunnen worden.
Afvalverwerking
Wij constateren dat het aanbod aan huisvuil in deze tijd een behoorlijke stijging laat
zien. Voor veel huisvuil wat bij huis wordt opgehaald valt dat niet zo op, wordt ook bij
de bewoners gebufferd en op de ophaaldag opgehaald.
Voor de verschillende ondergrondse containers zoals in milieustraten bij winkelcentra
en in de Oostpolder waar de inzameling nog niet goed is ingeregeld, zien wij met
name volle containers en soms bijplaatsing. Gezien de resultaten van het
paasweekend is HVC gevraagd deze ondergrondse containers extra te legen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke

Bijlage 1 Sport

Naar aanleiding van de persconferentie 21-04 hebben alle sportverenigingen op 24
april een brief ontvangen met de uitnodiging om kinderen en jongeren in de
gelegenheid te stellen om onder begeleiding te sporten. Hiervoor is een speciaal
mailadres in het leven geroepen (sport@papendrecht.nl)
Inmiddels hebben 5 verenigingen op basis van de ingediende plannen toestemming
gekregen voor sportactiviteiten -18 (zie overzicht hieronder):

naam vereniging

Open vanaf

sportlocatie

tijden

Tennisvereniging TOP

29-apr

sportvelden TOP

Taekwando Club
Papendrecht

29-apr

Het grasveld naast de
Pieter Zeemanlaan 3941,

ma t/m vrijdag van 10.00-17.00u
jeugd <12: O.V. Maandag en woensdag
18:00 – 19:00 / Zaterdag 11:00-12:00
jeugd >12: Maandag en woensdag 19:15
– 20:00 / Zaterdag 12:00-13:00 O.V

zwemvereniging De
Geul

29-apr

Ligweide Sportcentrum
Papendrecht

Jeugd <12: woensdag 18:00 - 18:45
(max. 25-30 leden; verwachting ± 15-20)
Jeugd >12: woensdag 18:45 - 19:30 (max.
20-25 leden; verwachting ± 10)

atletiekvereniging AV
Passaat

29-apr

terrein AV Passaat

Maandagavond en woensdagavond

Korfbalvereniging PKC

29-apr

terrein PKC

ma t/m vrijdag avond

Safety&Selfdefence

z.s.m.

schoolplein De
Kameleon, 3351 ED
Papendrecht OF in het
Vondelpark

6 tot 9 jaar: woensdag 16.45 – 17.30u
9 tot 12 jaar: woensdag 17.30 – 18.15u
12 tot 16 jaar: maandag 18.00 – 19.00u

Momenteel is er van 1 vereniging (PTC) het plan 'in behandeling'
Met 5 verenigingen zijn wij op dit moment in gesprek (nog geen plan ingediend, hier
wordt door verenigingen aan gewerkt):
 Scouting
 Bounce
 First Class Sport
 VV Papendrecht
 VV Drechtstreek
Er is met beide voetbalverenigingen contact geweest. Hoewel op het moment van
schrijven nog niet alle plannen waren ontvangen, zijn afspraken gemaakt over een
snelle afhandeling.
N.a.v. gesprekken met verenigingen is de verwachting dat er komende dagen nog
meer verzoeken van sportverenigingen zullen volgen. We zullen u hier volgende
week een update over sturen.

