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Beste raadsleden,

Na een zomerstilte is het weer tijd om u te informeren over het coronavirus en alles
wat daarmee samenhangt in onze gemeente. Zoals voor de vakantie al
aangekondigd sturen wij niet meer wekelijks een RIB, maar laten we dat afhangen
van de actualiteit en de eventuele behoefte aan informatie.
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.
Nieuwe noodverordening
De laatste regionale noodverordening dateert van 21 augustus. De gehele
noodverordening kunt u hier nalezen. Het belangrijkste blijft de 1,5 meter afstand
maatregel.
Het beeld in Papendrecht
Cijfers
In onderstaand overzicht vindt u de meest recente gegevens omtrent COVID-19 in
regio Zuid-Holland Zuid. Hieronder zijn de cijfers weergegeven van 30 augustus
17:00 uur ten opzichte van 23 augustus 17:00 uur:
-

Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 1944
naar 2016 (+72).
Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is gelijk gebleven:
288.
Het aantal overledenen is gelijk gebleven: 159.

Dashboard Coronavirus
Het dashboard coronavirus laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in
Nederland verspreidt. De cijfers zijn ook per gemeente beschikbaar. De informatie
komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het
dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus
en of het aantal besmettingen oploopt. Het dashboard biedt informatie aan
iedereen die de meest actuele cijfers in één overzicht wil zien.

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio?regio=GM0590

De ontwikkelingen in positief geteste personen in Papendrecht vanaf 1 juli:
•
•
•
•
•

Tot 1 juli 82 personen positief getest
Eerste twee weken van juli 0
Laatste twee weken van juli +5
Eerste twee weken van augustus +8
Laatste twee weken van augustus +6

Looprichting in Winkelpark De Meent
Binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn na de persconferentie van 18
augustus nieuwe afspraken gemaakt om de toename in het aantal besmettingen met
het coronavirus terug te dringen. Dit betekent onder meer dat ook in het straatbeeld
maatregelen weer zichtbaar(der) worden.
In overleg met de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen De Meent heeft de
gemeente daarom fysieke belijning en een looprichting aangebracht.
Dienstverlening
Ondanks Corona werken meer en meer inwoners weer op kantoor. Daarmee is een
grotere behoefte ontstaan aan een avondopenstelling. Met ingang van 14 september
a.s. zijn de balies derhalve geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30
– 14.30 uur en op woensdag van 12.30 – 19.30 uur. De receptie is geopend op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 – 17 uur en op woensdag van 8 –
19.30 uur. Om een zo minimaal mogelijk aantal inwoners tegelijkertijd in het
gemeentehuis te hebben wordt op alle dagen uitsluitend op afspraak gewerkt.
Daarmee wordt tegelijkertijd mogelijk om bij eventueel geconstateerde corona te
kijken wie op een bepaald tijdstip in het gemeentehuis was.
Sport
Alle sportverenigingen bereiden zich momenteel voor op de start van de competitie.
Voor de buitensportaccommodaties betekent dit veel publiek in een vaak beperkt
'tijdslot'. Bovendien hebben deze verenigingen te maken met 2 verschillende
protocollen: het Coronaprotocol vanuit de sportbond én het Coronaprotocol voor de
kantine (=horeca).
Extra maatregelen zijn nodig om alles (soms letterlijk) in goede banen te leiden. Het
destijds ingestelde gemeentelijke 'steunpunt sport' ontvangt veel vragen voor advies
en waar nodig helpen we met uitzoekwerk. Er is goede afstemming met taakveld
handhaving.
Organisatie
Zoals eerder gemeld is een rooster opgesteld om te reguleren dat medewerkers van
de organisatie op een afgesproken dag (op vrijwillige basis) naar kantoor kunnen
komen. Gemiddeld kan een team 1 dag per week naar kantoor. Deze werkwijze
bevalt goed.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
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de burgemeester,
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