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Beste raadsleden,
Wederom een update van de meest recente informatie voor de gemeente
Papendrecht.
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
Op 1 oktober is een nieuwe noodverordening in werking getreden. De geldende
noodverordening is hier te vinden. Het dringend advies om mondkapjes te dragen is
niet in de noodverordening opgenomen. Reden hiervoor is dat het om een advies
gaat, geen verplichting en er niet op gehandhaafd wordt.
Het beeld in de regio Zuid-Holland Zuid
In tabel 1 worden cijfers weergegeven met betrekking tot COVID-19 voor regio ZHZ
per gemeente, vanaf het begin van de corona epidemie in maart 2020 tot nu. De
cijfers gaan over de afgelopen week en ten opzichte van de week ervoor. N.B. Ten
opzichte van het uitgebreide Early warning bericht dat steeds op vrijdag uitkomt, is er
een halve week overlap.
Ten opzichte van maandag 28 september is de stand van zaken op 5 oktober als
volgt:
 Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 3125
naar 3818 (+693).
 Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is toegenomen 295
naar 2961 (+1).
 Het aantal overledenen is ten opzichte van vorige week toegenomen van
168 naar 1702 (+2).
1. Afgelopen vrijdag waren er al 296 ziekenhuisopnamen bekend. 2. Afgelopen vrijdag was het aantal van
170 overledenen al bekend.

Tabel 1. Situatie rondom COVID-19 voor regio Zuid-Holland Zuid*

Koffiemomenten
De 'koffie-met..' van Sterk Papendrecht wordt tijdelijk georganiseerd in het
Odensehuis. Deze momenten worden goed bezocht. Er zijn gemiddeld 15 bezoekers
op woensdag en 8 op vrijdag. Ook inloop De Spill en Bij Bosshardt zijn geopend. Met
de aanscherping van maatregelen om corona tegen te gaan blijft het mogelijk om te
ontmoeten tijdens koffiemomenten.
Handhaving
Zaterdag is er door de boa's bij de sportverenigingen gecontroleerd of de nieuwe
richtlijnen van de noodverordening werden nageleefd. Er zijn geen bijzonderheden
geconstateerd. Deze week en volgende week gaat er bij de horecagelegenheden
gecontroleerd worden.
De politie heeft bij café Truus tweemaal geconstateerd dat de regels van de
noodverordening werden overtreden. Voor deze overtredingen wordt deze week een
officiële waarschuwing overhandigd.
In winkelcentrum Westpolder zijn bezoekers aangesproken op het niet naleven van
de 1,5 meter afspraak. Het gaat hier vooral om de bewustwording van de bezoekers.
Dienstverlening
Met de start van de crisis in maart is de inzet op het gemeentehuis en de –werf erop
gericht geweest om het virus buiten de deur te houden. Dat hebben we met
verschillende maatregelen gedaan, waarover de raad eerder is geïnformeerd. Deze
maatregelen zijn succesvol gebleken. Daarnaast is de aanwezigheid van inwoners,
collega's en externen, zoals medewerkers van bedrijven die in het gemeentehuis
werkzaamheden of onderhoud verrichten, op verschillende manieren geregistreerd.
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen vindt nu een meer uniforme manier
van registratie in de Publiekshal plaats voor inwoners en de medewerkers van
genoemde bedrijven. De beveiliger en receptie houden er toezicht op dat iedereen
zich ook daadwerkelijk registreert.
Daarnaast werken de medewerkers bij de balies en receptie, alsmede de beveiliger,
met ingang van vorige week donderdag continu met mondkapjes op, zodra ze in de
Publiekshal aanwezig zijn. Andere medewerkers die in de Publiekshal moeten zijn
voor bijvoorbeeld overleg met deze collega's, gebruiken ook een mondkapje.

Inwoners en externen worden verzocht om een mondkapje op te doen voor de tijd
dat ze in de Publiekshal aanwezig zijn. Vooralsnog wordt hier zonder uitzondering
gehoor aan gegeven.

Bezinningsperiode
Op 6 oktober is de landelijke bezinningsperiode rondom corona van start gegaan.
Vanuit de gemeente Papendrecht laten we vanuit verschillende perspectieven zien
wat coronatijd betekent en hoe je ermee omgaat. De burgemeester heeft de aftrap in
een kort filmpje gedaan met zijn verhaal. Hij geeft het stokje voor het volgende
filmpje over aan het voortgezet onderwijs. Zij mogen bepalen wie zij aan het woord
laten. En zo verder.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
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