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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. Vanavond om 19 uur zal minister president Rutte tijdens een
persconferentie het 'corona-spoorboekje' voor komende maanden presenteren.
Uiteraard vertalen wij dit ook naar Papendrecht. Volgende week informeren mij u hier
weer over.

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 beeld in Papendrecht
Het beeld in Papendrecht is nog steeds 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
Zowel Koningsdag als Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn rustig verlopen. Door
de gemeentelijke boa's zijn geen bonnen en/of waarschuwingen uitgeschreven voor
het niet naleven van de noodverordening. Er zijn vanaf Koningsdag wel 6
waarschuwingen geschreven door politie.
Bij de sportverenigingen die sinds 29 april toestemming hebben om buiten te
sporten, werden de regels goed nageleefd.
Op sommige momenten is het druk op wc Westpolder en wc de Meent. Hier wordt
niet altijd meer voldaan aan de 1,5 meter afstand. De boa's zijn hierover in gesprek
met de vervangend filiaalhouder van de Jumbo. Hieruit blijkt dat er regelmatig
klanten zijn die niet willen meewerken aan de Corona regels en dat het personeel
wordt uitgescholden en beledigd. Als de boa's er zijn worden de regels niet
geschonden.
Op 1 mei was er een vrijstelling voor een samenkomst in Sportcentrum Papendrecht.
De boa's waren hier in burgerkleding bij aanwezig. Iedereen hield zich aan de
maatregelen.
Ook de komende periode houden de boa's, toezichthouders, team ROBT, team
OZHZ en politie toezicht op de naleving van de noodverordening.
Dodenherdenking
De stille tocht en speeches werden dit jaar live uitgezonden. Op YouTube is de
uitzending 410 keer bekeken. Via Facebook waren er 494 volgers. Uiteraard hebben
ook Papendrechters de uitzending via RTV Papendrecht bekeken. Hier zijn geen
cijfers van.

Maatschappelijke ondersteuning
Via de griffie heeft u afgelopen week de laatste stand van zaken in de nieuwsbrieven
van de DG&J, SDD en Slachtofferhulp ontvangen. Hieronder meer informatie over
Onderwijs en Sport.
Onderwijs
Volgende week maandag (11 mei) gaan, net als in de rest van Nederland, de
Papendrechtse scholen in het basisonderwijs weer open. Zij starten allemaal op
halve bezetting. Ouders en kinderen zijn door de scholen hierover geïnformeerd. De
kinderopvang gaat ook weer van start. Scholen, schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties zijn druk met de praktische uitwerking om dit mogelijk te
gaan maken. Hiernaast blijft ook de noodopvang bestaan.

Samen met de scholen monitoren we de eerste week de verkeerssituatie.
Op 5mei verscheen via NOS Nieuws het bericht dat de GGD ’en niet klaar zouden
zijn voor meer contactonderzoek als de basisscholen heropenen.
Dit bericht hebben we besproken met onze GGD en de directeur van de dienst geeft
aan dat het bij de GGD ZHZ geen problemen oplevert.
Sport
Inmiddels hebben 14 verenigingen op basis van de ingediende plannen toestemming
gekregen voor sportactiviteiten -18. En zijn er van 4 verenigingen de plannen 'in
behandeling'. Met 1 vereniging zijn wij op dit moment in gesprek (er is nog geen plan
ingediend, hier wordt door vereniging aan gewerkt).
Om niet-leden inzicht te geven in welke verenigingen "wanneer wat doen" wordt een
overzicht gepubliceerd op de website www.papendrecht.nl (Sport en gezondheid).
Stichting Hattrick verzorgt normaliter Kaboutersport Papendrecht. Kinderen die in
groep 1 of 2 van de basisschool zitten, kunnen in 7 weken verschillende takken van
sport proberen in het Sportcentrum. Om de kinderen in coronatijd toch te laten
sporten en verschillende sporten te laten proberen, plaatsen de sportcoaches Noah
en Rick wekelijk een les "Kaboutersport @Home" op hun site.

Overige in Papendrecht
Afvalverwerking
Wij hebben een brief van HVC ontvangen. In deze brief informeert de directeur van
HVC haar deelnemers hoe het coronavirus effect heeft gehad op de bedrijfsvoering
van HVC. Het gaat hier om een stand van zaken tot en met eind april 2020. De
essentie is dat het coronavirus tot extra druk heeft geleid bij de medewerkers van
HVC, zowel bij de inzameling als het logistiek proces daarna. Deze brief van HVC
ontvangt u binnenkort via een separate raadsinformatiebrief.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
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