Impact en acties
van het Coronavirus op en in
Papendrecht
10 april 2020

Algemeen beeld in Papendrecht
• Corona grote impact wereldwijd, in Nederland en in Papendrecht
• Maatregelen genomen door het Kabinet/Rivm en de veiligheidsregio
• Sociale onthouding/afstand
• Hulppakket ondernemers/zzp
• Noodverordening

• Veel initiatief in Papendrecht om elkaar te helpen
– Oa PuurPapendrecht: https://puurpapendrecht.nl/elkaar-helpen

• Laatste informatie aantallen in regio Zuid-Holland-Zuid
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/aantal-positief-getesten-mensenin-regio-zuid-holland-zuid

Laatste cijfers

Laatste cijfers

Laatste cijfers

Crisisorganisatie
• Regionaal beleidsteam (voorzitter: burgemeester Kolff; burgemeester
Papendrecht is teamlid)
• Gemeentelijk beleidsteam (voorzitter: burgemeester): Lid: secretaris,
ARB’er, Communicatie
• Corona Werkgroep: appgroep met secretaris, MT, teamleiders en
communicatie; pakken spoed vragen op
• Naast Corona werkgroep ‘schil’ aan collega’s op de terreinen:
Economie/ondernemers
Sociaal/maatschappelijk/zorg
Begraven
Dienstverlening/burgerzaken
Communicatie
Openbare orde, handhaving en evenementen

Organisatie
• Alle medewerkers werken thuis indien mogelijk
– Thuiswerkmogelijkheden met spoed opengesteld voor iedereen
– Microsoft Teams met spoed aangemaakt / vergaderen gebeurt digitaal vanuit huis.

• Maatwerk voor ‘buiten’ beroepen (buitendienst, toezichthouders)
– Buitendienst werkt in shifts

• Onvermijdelijk productieverlies; inventarisatie waar dit leidt tot kosten
en vertraging
• Continuiteitsplan in de basis gereed. Vitale processen in de basis
beschermd.

Organisatie - vervolg
• Bekeken is wat de gevolgen zijn voor de Lange Termijn Agenda (LTA)
en dit is besproken in de agendacommissie. Besluitvorming van aantal
dossiers is doorgeschoven.
• Er wordt regionaal en lokaal nagedacht in een aantal scenario’s voor
de middellange termijn. Het gaat hier vooral over de effecten en
gevolgen van de Coronacrisis (bijvoorbeeld als het gaat om de
maatregelen in de begroting 2020 per taakveld) en welke maatregelen
genomen kunnen worden om risico’s te verkleinen/beheersen.
• De verzoeken en aanvragen van externe partijen om een regeling of
uitstel van betaling komen op verschillende plekken in de organisatie
binnen. Om dit te stroomlijnen is een teamleider aangewezen als
coördinator om de grote lijnen te bewaken.

Communicatie
• Communicatie staat in verbinding met VRZHZ
• Communicatie vanuit college:

– Open brieven Burgemeester aan samenleving.
– Kaarten vanuit college aan bewoners en personeel verzorgingshuizen
– Filmpje Kanjers van Papendrecht: https://youtu.be/DW5DnSgsFFw

• Communicatiekanalen:
–
–
–
–

What’s app groep met belangrijke partijen in Papendrecht
Website www.papendrecht.nl/corona
sociale media (wordt dagelijks gemonitord)
Gemeentenieuws

Aangepaste dienstverlening
Voor de medewerkers en voor de
inwoners hebben we de richtlijnen
van de RIVM vertaald naar
maatregelen. We hebben:
• schermen op de balies
• handschoenen
• handgels
• strepen op de vloer voor het
houden van afstand
• aangepaste huisregels
(gebaseerd op de richtlijnen
RIVM

Aangepaste dienstverlening
• Voor ieders veiligheid: hou 1,5
m afstand, ook bij de balie
• Kom alleen dichterbij om iets
op de balie te leggen of te
ondertekenen
• Neem daana a.u.b. weer
afstand

Aangepaste dienstverlening
Bereikbaarheid
• Telefonisch en via Whatsapp bereikbaar op: maandag t/m vrijdag
van 8 tot 17 uur. (geen avondopenstelling)
• De publieksbalies zijn alleen op afspraak geopend op maandag,
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.
• Op woensdag en vrijdag zijn de balies gesloten voor het
aanvragen van documenten. Er kan wel afgehaald worden.
Aanvullend:
• Voor geboorteaangiften en aangiften overlijden (kritische
processen) waren we dagelijks geopend van 8.30 – 16.30 uur
zonder afspraak, inmiddels kanaliseren we de meeste aangiften
op afspraak van 9 – 12 uur dagelijks.
• Voor de kritische processen is binnenlopen tussen 12 – 16.30 uur
nog steeds mogelijk.

Aangepaste dienstverlening
Wijzigingen procedures/aanvragen
• Wijziging aanpak huwelijken
• Wijziging standaard wijze voorbereiden begraven
• Wijziging naturalisaties

Openbare orde en handhaving
•
•
•
•
•
•
•

Afgelopen weekend zijn 19 bekeuringen uitgeschreven door politie voor
overtreding van de noodverordening (samenscholen en geen afstand
bewaren) op verschillende hot spot locaties
Inmiddels versterking van 2 inhuur boa's, inzet boa stagiaires voor
waarschuwen en zichtbaarheid op straat
Ondersteuning vanuit ROBT en OZHZ is toegezegd
Jeugd en Jongerenwerk en straatcoach hebben afgelopen week
verschillende waarschuwingen gegeven en hebben de verschillende
hotspot locaties veelvuldig bezocht.
Boa inzet tijdens de Paasdagen is geregeld
Boa's spreken winkeliers aan om aandacht te hebben voor de
noodverordening. Maar komen ook met tips hoe de ondernemer het
winkelend publiek op 1,5 m kunnen attenderen
Aanleveren van inventarisatie voor benodigde inzet toezichthouders,
gecontroleerde overlastlocaties door zowel boa's jongerenwerkers,
straatcoach en politie en doorgeven locaties met extra aandacht in
PPD ( door contactpersoon in Papendrecht aan RBT)

Openbare orde en handhaving – vervolg• Opdracht gegeven aan medewerker buitendienst om borden te
laten maken voor WC de Meent i.v.m. 1,5 meter afstand te
bewaren
• Actie georganiseerd voor het bezoeken van jongeren locaties
met politie en boa's
• Korte lijnen tussen boa's en politie. Bij uitschrijven
waarschuwing wordt er eerst contact opgenomen met politie of
betreffende persoon al eerder is gewaarschuwd. Zo ja dan
wordt er gelijk een proces-verbaal uitgeschreven.
• Bestuurs- en strafrechtelijke ondersteuning van de
veiligheidsregio door bv het geven van presentatie aan de
toezichthouders van de veiligheidsregio, het aanleveren van
standaard formulieren en het ondersteunen van het JKC met
onze praktijkervaring als team

Economie / ondernemers
Naast dat het team economie continu in verbinding staat met
ondernemers(verenigingen) en we nuttige landelijke informatie
(regelingen, steunpakketten etc.) uitlichten op website en social media
hebben we de afgelopen week vooral gewerkt aan het volgende.
• Gemeente Papendrecht verleent als verhuurder in sommige
gevallen 3 maanden uitstel voor het betalen van huur. (VNG
richtlijn) Enkele ondernemers doen hiervoor een aanvraag. (team
vastgoed)
• Brief gestuurd naar vastgoedeigenaren winkelcentra met oproep tot
coulance vwb huurbetaling richting ondernemers

Maatschappelijke zorg
Scholen en kinderopvang
• De noodopvang is door alle partijen binnen Papendrecht
op een voortvarende wijze opgepakt
• Noodopvang vraagt veel inzet en organisatievermogen van
de scholen en kinderopvang.
• Knelpunten worden besproken met de schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties
• Volgende week waarschijnlijk meer info over hoe opvang
in de meivakantie wordt opgepakt

Maatschappelijke zorg
Suppord
• Er is een poster voor jeugd en poster voor jongeren gemaakt. Inhoud:
enerzijds aandacht voor kwetsbare jeugd en jongeren en anderzijds
aandacht voor online activiteiten.
Brief naar sportverenigingen
• Aan alle sportverenigingen in Papendrecht is een brief gestuurd
waarbij sportverenigingen worden gewezen op mogelijkheden een
eventueel beroep te doen op steunmaatregelen voor ondernemers en
sportverenigingen. Hierbij is aangegeven dat Papendrechtse
sportfaciliteiten vooralsnog gesloten blijven en dat er vanuit de
gemeente gewerkt wordt aan besluitvorming omtrent de mogelijkheid
van het opschorten van huur. Omdat sportfaciliteiten gesloten blijven
wordt onderhoud aan een aantal sportvelden gepleegd.

Maatschappelijke zorg
Film Papendrecht Stay Safe
• Het project #120 betreft een project wat is gerealiseerd met
provinciale subsidie. Het project bestaat uit het ontwikkelen van een
zgn. Dilemma-app & filmpjes en een lespakket.
• Inmiddels is het lespakket 'omgebouwd' zodat het ook digitaal door de
scholen kan worden gebruikt en is er (na overleg met provincie)
gewerkt aan een digitale presentatie.
• Bij het gereed maken van de digitale presentatie is door diverse
Papendrechtse deelnemers het plan opgevat om, met behulp van de
filmproducent van het project #120 bestaand beeldmateriaal aan te
vullen met enkele recente beelden en deze te voorzien van tekst. Het
resultaat heeft u ongetwijfeld gezien: het betreft het filmpje
Papendrecht Stay Safe
https://www.youtube.com/watch?v=CZlv7somYWo

Maatschappelijke zorg
Stapjefitter
• Stapjefitter: start is uitgesteld. Deelnemers zijn persoonlijk benaderd.
Met hen wordt contact onderhouden totdat het programma werkelijk
van start gaat.
Beeld na het weekend:
• Vanuit DJ&G (nog) geen toename meldingen huiselijk geweld
• Vanuit Meldpunt Zorg en Overlast geen toename meldingen (wel een
verandering in type melding)
• Vanuit Sterk Papendrecht wordt regelmatig contact gehouden met
cliënten, vanuit deze contacten geen bijzonderheden te melden
• Nadere toelichting op bovenstaande onderdelen is te vinden in de
memo die vorige week is verzonden naar de fractievoorzitters

Tot slot

Laten we met elkaar het goede voorbeeld
geven. Doe dat wat we moeten doen, voor
jezelf en voor je familie en vrienden, voor
Papendrecht.
Alleen samen kunnen we dit overwinnen!

