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Beste raadsleden,
De coronamaatregelen en zeker ook de lockdown hebben uiteraard ook effect op de
Papendrechtse samenleving. In deze RIB schetsen we onder meer een beeld dat dat
op dit moment geeft bij diverse doelgroepen.
Het laatste nieuws vanuit de regio
Op de website van de VRZHZ en GGD ZHZ vindt u steeds de laatste informatie
(cijfers, maatregelen, testbeleid) omtrent het coronavirus in onze regio. Het aantal
besmettingen neemt nog steeds toe, ook bijvoorbeeld in onze zorginstellingen bij
zowel bewoners als medewerkers.
De cijfers
Het wekelijkse dashboard van de GGD ZHZ heeft nu een andere vorm. Hieronder
vindt u de cijfers van week 2 voor Papendrecht.

Ondersteuning aan kwetsbaren
Vanuit de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de sociaal-maatschappelijke
effecten van de huidige Corona-maatregelen. Als college delen wij deze zorgen. Wij
hebben een brede uitvraag gedaan bij de Sociale Dienst Drechtsteden, de
Serviceorganisatie Jeugd en Sterk Papendrecht om aan te geven welke effecten de
huidige Corona-maatregelen hebben in de uitvoering van hun werkzaamheden en
ook welke signalen zij ontvangen en waarnemen. Wij verwachten u daarover in de
volgende raadsinformatiebrief uitgebreid te kunnen informeren.
Voor nu attenderen wij u graag op de Coronamonitor Zuid-Holland Zuid van het
Onderzoekcentrum Drechtsteden
(https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Coronamonitor/).
Jongeren
Suppord signaleert dat een aantal jongeren vereenzaamt en gedemotiveerd raakt om
iets te ondernemen. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Zodra meer bekend
is, informeren wij u hierover.
Intussen organiseert Suppord wel activiteiten en campagnes om zowel online als
offline zichtbaar en bereikbaar te blijven en jongeren te ondersteunen en te
inspireren. Denk bijvoorbeeld aan wekelijkse live-sessies op Instagram Minecraftactiviteiten voor basisschoolkinderen. Hiermee geven zij invulling aan een
aanbeveling in het recente rapport van het Nederlands Jeugdinstituut 'Werken aan
de mentale gezondheid'.
Suppord verleent ook nog steeds eén op één coaching. Met samenwerkingspartners
als onderwijs, het samenwerkingsverband en Sterk Papendrecht heeft Suppord
nauw contact.
Economie
Het ondernemersklimaat en de lokale economie ervaren nog steeds forse
beperkingen door de coronamaatregelen. Diverse branches van industrie tot
detailhandel en horeca kampen met teruglopende orders of zelfs sluiting. Hoewel
statistische arbeidsmarktgegevens nog geen afwijkend beeld laten zien, bestaat de
vrees dat dit in 2021 door het wegvallen van (landelijke) steunmaatregelen wel tot
meer reorganisaties en faillissementen zal leiden.
Het gemeentelijk accountmanagement blijft in samenwerking met de ondernemers
en ondernemersverenigingen alert op signalen uit het bedrijfsleven en is voor
ondernemers bereikbaar voor allerhande ondernemersvragen. Waar mogelijk bieden
zij maatwerkoplossingen of geven advies. Het per 1 januari 2021 geopende
ondernemersloket Drechtsteden heeft hierin een centrale regionale rol met links naar
diverse relevante landelijke regelingen en instanties.
Horecaondernemers hebben deze week van de gemeente bericht ontvangen dat
eerder toegezegd uitstel van betalingen voor het gebruik van terrassen wordt
omgezet in een definitief afstel. Het betreft de periode dat deze ondernemingen door
landelijke regelgeving niet geopend konden zijn. Concreet: de periode van 15 maart
tot 1 juni 2020 en van 14 oktober t/m 31 december 2020.
Het team van Papendrecht Verrast lanceert volgende week een promotie-actie voor
winkels die dicht zijn, maar toch via telefoon, app of mail direct te benaderen zijn
voor online aankopen. De actie is zichtbaar op de gebruikelijke kanalen, zoals de
ledschermen, social media en de website. De gemeente zal deze actie in haar
communicatie-uitingen ondersteunen.

Sport
De gemeente organiseert - sinds kort op structurele basis - een overleg met
voorzitters van sportverenigingen in Papendrecht. Inmiddels zijn 5 verenigingen
aangesloten. Niet-aangesloten verenigingen kunnen deelnemen naar behoefte.
Het betreft een informeel overleg waar bijvoorbeeld tips worden uitgewisseld om de
jeugd beweging te bieden binnen de geldende maatregelen. Het overleg biedt ook
ruimte om met elkaar een blik in de toekomst te werpen.
We zien in de sportwereld vooral acceptatie. Van daaruit ontstaat veel creativiteit in
oplossingen om met name kinderen tot op een of andere manier te laten bewegen.
Daarnaast zien we dat veel Papendrechters individueel buiten sporten, bewegen en
wandelen.
Verkiezing
Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart aanstaande vindt de verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer plaats. We besteden veel aandacht aan
aanpassingen van stembureaus aan de coronamaatregelen. Enerzijds om als
stembureaulid of –voorzitter veilig op het stembureau zitting te nemen en anderzijds
om stemgerechtigden veilig te laten stemmen. We houden rekening met alle
maatregelen die door de Rijksoverheid zijn of mogelijk nog worden voorgeschreven.
Spreiding van drukte

Om drukte zo veel als mogelijk te vermijden is een aantal stembureaus al op
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart geopend. Er wordt gebruik gemaakt van
zogenoemde mobiele stembureaus. Dat zijn extra of plaatsvervangende locaties.
Stemgerechtigden en corona-gerelateerde klachten
Stemmen is een groot goed, toch verwachten wij van stemgerechtigden dat zij hier
de eigen verantwoordelijkheid nemen en bij klachten thuis blijven. Van tevoren en
ook op de verkiezingsdag zelf kan nog een machtiging worden gegeven, waarbij
iemand anders de stem uitbrengt. In de communicatie zullen we hier uitdrukkelijk
aandacht aan besteden.

Middelen van gemeentewege

In ieder stembureau is een gastheer of –vrouw aanwezig om vragen te stellen over
corona-gerelateerde klachten en om het belang van de hygiëne in het stemlokaal
onder de aandacht te brengen. De hygiëne-maatregelen zijn:
- het gebruik van het mondkapje;
- het gebruik van desinfecterende handgel bij binnenkomst in het stemlokaal;
- het gebruik van spatschermen bij de tafels van de stembureauleden;
- de schoonmaak van het stemhokje;
- 1,5 meter afstand in geval van een wachtrij.
Communicatie

Juist nu er andere en meer stemlocaties zijn en aanvullende coronagerelateerde
regels gelden, is communicatie van groot belang. Wij zetten gemeentelijke online en
offline kanalen om stemgerechtigden goed te informeren.
Financiën

De aanvullende maatregelen noodzaken tot extra uitgaven. Hier staat
doelcompensatie van rijkswege tegenover. In de eerste concernrapportage wordt
hier inzicht in gegeven.
Avondklok
Momenteel worden de lokale consequenties van de aangekondigde avondklok in
kaart gebracht. In de volgende RIB gaan we hier nader op in. Duidelijk is al wel dat
de politie verantwoordelijk is voor de handhaving, de gemeentelijke boa's
ondersteunen tijdens hun reguliere diensten.
De avondklok heeft wellicht consequenties voor commissie- en raadsvergaderingen.
De griffie zal u hierover nader informeren.

Ook voor groepen medewerkers van de gemeente zelf heeft de avondklok mogelijk
consequenties. In afstemming met de regio wordt gekeken naar welke functies in
aanmerking komen voor een werkgeversverklaring.
Ter informatie, afvalverwerkingsbedrijf HVC heeft voor haar eigen medewerkers een
"verklaring vitaal beroep" beschikbaar gesteld zodat het merendeel van de
dienstverlening ongewijzigd voortgezet kan worden. Het inzamelen, vervoeren,
recyclen en verwerken van afval (water) en ook de bestrijding van gladheid zijn door
de rijksoverheid aangeduid als cruciale beroepen tijdens de COVID-19 uitbraak.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke

Geopend op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021:
1. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 3351 PB Papendrecht
2. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 3355 BM
Papendrecht
3. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 3354 BR
Papendrecht
4. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 3356 BG
Papendrecht
5. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36, 3356 LC
Papendrecht
Geopend op woensdag 17 maart 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gemeentehuis - Markt 22 3351 PB Papendrecht
Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 3351 PB Papendrecht
Morgensterkerk - Muilwijkstraat 1 3353 VD Papendrecht
Kindcentrum Oranje Nassau - Leeuwerikstraat 7 3353 AT Papendrecht
RK-Parochie - Seringenstraat 29 3353 VJ Papendrecht
Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 3351 HA Papendrecht
Sionskerk - Rubensstraat 35 3351 JT Papendrecht
De Viermaster - Van der Palmpad 2 3351 JT Papendrecht
De Spil - Stellingmolen 176 3352 BM Papendrecht
De Lage Waard -Vijzellaan 4 3352 VH Papendrecht
Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 3355 BM
Papendrecht
Samenwerkingsverband Drechtsteden - Duindoornhof 1 3355 RP
Papendrecht
Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 3354 BR
Papendrecht
Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 3356 BG
Papendrecht
Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36, 3356 LC
Papendrecht
Prins Florisschool - Zuidkil 53 3350 CD Papendrecht

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur,
behalve de Viermaster. Deze is geopend van 's middags 14.00 uur tot 's avonds
21.00 uur.
De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden, behalve de Spil.

