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Beste raadsleden,
Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en verscherpte
maatregelen is besloten om, net als aan het begin van de Corona-crisis, weer
wekelijks met een RIB te komen zodat u geïnformeerd wordt over de meest recente
gegevens.
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.
Nieuwe noodverordening
Afgelopen week zijn verschillende nieuwe maatregelen in werking getreden. Op dit
moment is de geldende noodverordening hier te vinden.
De interpretatie van de nieuwe maatregelen en het dringend advies om in publieke
ruimtes mondkapjes te dragen, worden opgenomen in een noodverordening die
komende dagen in werking zal treden en aan u zal worden toegezonden.
Een samenvatting van deze maatregelen is op de volgende pagina opgenomen.
Binnen de verschillende afdelingen wordt hard gewerkt om uitvoering te geven aan
de verscherpte maatregelen. Voor de organisatie is afgesproken om weer thuis te
werken.
Ontheffing gebouwen van groot belang
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft voor samenkomsten in
"gebouwen van groot belang" ontheffing verleend voor Theater de Willem van het
verbod op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte.

Het beeld in de regio Zuid-Holland Zuid
Ten opzichte van maandag 21 september is de stand van zaken op 28 september
als volgt:
 Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 2687
naar 3125 (+438).
 Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is toegenomen 292
naar 2951 (+3).
 Het aantal overledenen is ten opzichte van vorige week toegenomen van
165 naar 1682 (+3).
1. Afgelopen vrijdag waren er 294 ziekenhuisopnamen bekend. 2. Afgelopen vrijdag was het aantal van

168 overledenen al bekend.

Dienstverlening
De medewerkers van het team Dienstverlening merken een toename van het aantal
mensen dat met emotie in gesprek gaat met de collega's aan de receptie, balies of
telefooncentrale. De dienstverlening is onverminderd van hoge kwaliteit en we zijn
daarom tot de conclusie gekomen dat het aanhouden van de crisis hieraan mogelijk
debet is. Dit is recent gedeeld in het Regionaal MT Dienstverlening. De hoofden
Dienstverlening van de andere regiogemeenten hebben eenzelfde constatering
gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat deze emoties en het aanhouden van de
coronacrisis waarschijnlijk verband houden met elkaar. In genoemd regionaal MT is
tevens de zorg uitgesproken dat de crisis aanhoudt en er daarom verwacht wordt dat
dergelijke gesprekken zullen blijven of mogelijk zelfs toenemen in de periode die
voor ons ligt.
Onze medewerkers zijn voldoende geëquipeerd om een gesprek om te buigen naar
een goed en constructief gesprek en kunnen vervolgens de kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening blijven geven die men gewend is. Niettemin zal dit een extra druk
leggen op de medewerkers. Hier wordt structureel aandacht aan besteed in de
werkoverleggen en onderlinge gesprekken. Daarnaast is gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis beveiliging aanwezig. In het overleg van de
teamleiders zal hier tevens aandacht voor zijn en nagevraagd worden of dit een
herkenbaar beeld is bij andere medewerkers.
Sport
Ook bij sport komen vragen van sportaanbieders over de nieuwe maatregelen. Met
name de sluiting van de kantine blijkt een teer punt. De stemming onder de
sportaanbieders is wat terneergeslagen, hoewel men alles in het werk stelt om
sportaanbod te blijven bieden en de maatregelen in acht te nemen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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