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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. Maandag 11 mei is een gedeelte van de versoepelingen van de
maatregelen ingegaan. Komende dagen zullen wij de effecten hiervan monitoren en
in de volgende RIB hiervan een terugkoppeling geven.

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
Nieuwe noodverordening
Op 11 mei is een nieuwe noodverordening van kracht geworden.
https://www.zhzveilig.nl/coronavirus/nieuwe-noodverordening-coronacrisis/. In deze
verordening is de versoepeling van de maatregelen die het kabinet 6 mei afkondigde,
opgenomen.

Het beeld in Papendrecht

De positieve lijn zet door maar net als regionaal en landelijk zien we lokaal ook een
toename in mensen die naar buiten gaan. Dit zien we met name terug in drukte in
het weekend in winkelcentrum de Meent. Er worden maatregelen getroffen om die
drukte het hoofd te kunnen bieden. Onder Economie gaan we hier verder op in.
De cijfers

Weekmarkt
De weekmarkt van Papendrecht is sinds dinsdag 12 mei weer terug, na weken van
afwezigheid. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals 1,5 meter
afstand houden, en alleen komen. Bovendien geven we voorrang aan de kramen
met levensmiddelen.
Openbare orde, handhaving en evenementen
Op 4 en 5 mei is inzet geweest vanuit de gemeentelijke boa's om toezicht te houden
op het naleven van de noodverordening. Er zijn afgelopen week geen bonnen en
waarschuwingen uitgeschreven. Bij de sportverenigingen die toestemming hebben
gekregen om lessen te geven, werden de regels goed nageleefd. Op de winkelcentra
is geen overmatige drukte geconstateerd. Op winkelcentrum Westpolder was op
zaterdag een beveiliger aanwezig. De wijkagent heeft een gesprek gehad met de
nieuwe bedrijfsleider van de Jumbo op de Westpolder. Ook hier waren geen
bijzonderheden te melden.
Deze week controleren de boa's ook bij de scholen of de ouders na het afzetten van
de kinderen direct weer vertrekken.
Ook de Omgevingsdienst heeft inmiddels haar reguliere controletaken weer volledig
hervat.

Oproep vanuit de GGD
Samen met de aankondiging dat (onder voorbehoud) een aantal maatregelen
versoepeld worden heeft het kabinet ook aangedrongen op actiever bron- en
contactonderzoek door de GGD. De GGD treft hiervoor voorbereidingen. Dit vraagt
veel extra capaciteit (bovenop de al eerdere capaciteitsuitbreiding). Aan gemeenten
en andere maatschappelijke organisaties is gevraagd of zij mensen kunnen leveren
om telefonisch gesprekken te voeren. Dit zijn gesprekken met mensen die
geïnfecteerd zijn met het coronavirus en hun omgeving. Ook vanuit Papendrecht
wordt gekeken of wij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Met de GGD zijn wij
hierover in overleg.

Economie

De laatste dagen stonden in het teken van het uitnodigen van diverse bedrijven,
waaronder horeca, voor het opstarten van een structureel overleg met de wethouder
Economie en de accountmanagers bedrijven. De interesse viel enigszins tegen.
Desalniettemin wordt maandag het eerste overleg belegd via MS Teams met
voornamelijk horeca bedrijven.
Op de Meent zijn vandaag met behulp van sjablonen en krijtverf stippen en 1,5 meter
tekens gespoten in de hoop dat bezoekers van – vooral de Meentpassage - daar
meer rekening mee gaan houden. Ter bewustwording van de bezoekers worden ook
spandoeken en posters opgehangen. Ook wordt scherper toegezien op uitstallingen
om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de bezoekers.
Er zijn 416 aanvragen vanuit Papendrecht gedaan voor de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), deze wordt uitgevoerd door
de SDD. Voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW),
uitgevoerd via het UWV, zijn 145 aanvragen gedaan.

Maatschappelijke ondersteuning
Onderwijs
Maandag 11 mei zijn de Papendrechtse basisscholen met halve groepen weer open
gegaan. De heropening is door de scholen en schoolbesturen verschillend vorm
gegeven.
De basisscholen 't Kofschip, De Knotwilg, De Leilinde, De Viermaster,
Augustinusschool en SBO De Kameleon werken met hele dagen onderwijs. Dat
houdt in dat kinderen niet iedere dag naar school gaan, maar zijn ingedeeld in
groepen die op verschillende dagen les krijgen.
De basisscholen IKC De Wielen, Anne Frankschool, Kindcentrum Oranje-Nassau,
IKC Beatrix, Prins Constantijn en Prins Florisschool (beide locaties) werken met
halve dagen onderwijs. Dat houdt in dat kinderen op verschillende dagdelen les
krijgen.
Odensehuis
Sinds 5 mei is het mogelijk om (op afspraak) koffie te drinken in het Odensehuis. Aan
ieder koffiemoment kunnen twee mensen deelnemen. Het Odensehuis onderhoudt
verder waar mogelijk contact met de vaste bezoekers door kaarten te sturen, te
bellen en materiaal uit te delen zodat mensen thuis activiteiten kunnen ondernemen.
Cultuur
De Cultuurmakelaar Papendrecht heeft een online Kinderdag opgezet aangezien
fysieke cultuuractiviteiten voor (groepen) kinderen in de meivakantie niet mogelijk
waren. Sinds woensdag 6 mei staan er drie workshops van ongeveer een half uur
klaar in verschillende disciplines. Deze zijn gratis af te nemen via het YouTube
kanaal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTHOmegXAYN1XVX8-P3UMM5WbAqR2Uq1
Het zijn 3 leuke, luchtige workshops waarin de kinderen kennis maken met de
verschillende disciplines (Dans, Theater en Kunst&Design) en vooral veel plezier
kunnen maken.

Sport
Inmiddels hebben 18 verenigingen op basis van de ingediende plannen toestemming
gekregen voor sportactiviteiten -18 jaar. Van 2 verenigingen zijn de plannen 'in
behandeling'. Van 1 vereniging verwachten wij het plan op korte termijn te
ontvangen.
Alle verenigingen hebben een mail ontvangen waarin is ingegaan op toelating nietleden, mogelijkheid om trainers te (laten) testen op COVID-19 en waarin een
vooraankondiging is gedaan voor de veranderende situatie op 11 mei.
Scouting
Scouting organiseert 'sport&spel' en 'staat open voor niet-leden'. Bovendien werken
zij samen met een plaatselijke Yoga-studio die op het terrein van de Scouting lessen
geeft.

Jong Papendrecht Doet Mee

Afgelopen najaar hebben groep 7 leerlingen weer meegedacht op het gemeentehuis
tijdens 'Jong Papendrecht Denkt Mee', over de onderwerpen (75 jaar) vrijheid,
laaggeletterdheid en over hun eigen ideeën voor Papendrecht. Er stonden diverse
activiteiten op de planning. De planning was om de activiteiten eind maart aan te
kondigen. Dit viel samen met het begin van de coronacrisis. Hierdoor zijn de
activiteiten niet aangekondigd om de ontwikkeling van de maatregelen af te wachten.
Gezien de huidige maatregelen, vinden wij het nog steeds niet verantwoord om de
activiteiten plaats te laten vinden. We vinden het van groot belang dat de aandacht
en energie van de kinderen en de scholen uitgaat naar de terugkeer naar school en
een goed verloop van de rest van het schooljaar. We kiezen er daarom nu voor om
de activiteiten die we hadden gepland dit schooljaar niet meer uit te voeren.
Wel kijken we terug op de geslaagde bezoeken aan de brandweer en de
ambulancedienst begin dit jaar; een idee van een meisje die graag de hulpverleners
in het zonnetje wilde zetten. Daarnaast is ook het idee voor een vrijheidsroute tijdens
'Jong Papendrecht Denkt Mee' bedacht, het 4 mei comité is hierdoor geïnspireerd en
heeft inmiddels een mooie route door Papendrecht gerealiseerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris (wnd.),
de burgemeester,
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