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Beste raadsleden,  

 

 

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. 

Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en enkele rapporten 

die zijn verschenen over onder andere de stijging van het aantal overlastmeldingen, 

zullen we daar in deze RIB aandacht aan geven.  

 

Het laatste nieuws vanuit de regio 

Op de site van de GGD ZHZ vindt u steeds de laatste informatie (cijfers, 

maatregelen, testbeleid) omtrent het coronavirus in onze regio. 

Coronamonitor Zuid-Holland Zuid 

Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft weer een geactualiseerde monitor (10 

september) uitgebracht waarin een beeld wordt geschetst van de coronacrisis in de 

regio Zuid-Holland Zuid. Het rapport vindt u hier en kunt u desgewenst downloaden. 

Verantwoordingsdocument Veiligheidsregio 

Via deze link kunt u het meest recente verantwoordingsdocument (10 september) 
inzien: https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/tijdlijn-coronacrisis-
vrzhz/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/welkom/. 
 
Woensdagavond 2 september heeft een online video-overleg plaatsgevonden 

waarvoor u als raadslid was uitgenodigd. Hierin gaf de voorzitter van de 

Veiligheidsregio ZHZ uitleg over de regionale bevoegdheden in de GRIP-4 situatie. 

Ook werden vragen beantwoord. 

 

Nieuwe noodverordening 

Per 16 september is de noodverordening van 21 augustus op elke details aangepast 

en vastgesteld. Een nieuwe verordening was nodig omdat via een aanwijzing vanuit 

het ministerie van Justitie en Veiligheid en Welzijn Volksgezondheid en Sport de 

opdracht is gegeven eerdere maatregelen te verlengen. Het gaat dan om de 

maatregelen uit de opdrachten van  26 juni, 10 juli, 7 en 20 augustus.  

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/aantal-positief-geteste-mensen-in-regio-zuid-holland-zuid
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Coronamonitor/Coronamonitor_Zuid_Holland_Zuid:_-0SGHmTQVaWQ27D6UP3fQ
https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/welkom/
https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/welkom/


 

 
 

De maatregelen zijn verlengd totdat nieuwe besluitvorming plaatsvindt van het 

kabinet over het verlengen of aanpassen van de maatregelen. 

Het nieuwsbericht over de aanpassingen in nieuwe noodverordening vindt u hier: 

https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nieuwe-noodverordening-vanaf-21-augustus/ 

Aangezien er inhoudelijk geen wijzigingen zijn, zullen we over deze noodverordening 

niet actief communiceren. 

 

Het beeld in Papendrecht 

 

Cijfers 

In onderstaand overzicht vindt u de meest recente gegevens omtrent COVID-19 in 
regio Zuid-Holland Zuid. Ten opzichte van maandag 7 september is de stand van 
zaken op 14 september als volgt:  

- Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 2171 
naar 2350 (+179).  

- Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is toegenomen 288 
naar 290* (+2).  

- Het aantal overledenen is ten opzichte van vorige week toegenomen van 
160 naar 161** (+1).  
 

* afgelopen vrijdag waren er 291 ziekenhuisopnamen, maar dit is gecorrigeerd naar 290.  
** afgelopen vrijdag was aantal dit al bekend. 

 

Overlastmeldingen 

De maatregelen rond corona hebben mogelijk invloed gehad op meldingen van 

bijvoorbeeld overlast en aangiftes van criminaliteit. Uit de halfjaarlijkse cijfers die de 

gemeente van de Veiligheidsalliantie (VAR) krijgt zien we een verschuiving in 

aantallen. Deze cijfers delen wij jaarlijks met u aan het begin van het jaar. Maar nu er 

een stijging is van het aantal overlastmeldingen willen wij deze niet onvermeld laten. 

Wij onderzoeken of we deze stijging herkennen in onze eigen cijfers. Een mogelijke 

oorzaak voor de stijging kunnen de maatregelen rond corona zijn maar het is nog te 

vroeg is om deze conclusie definitief te trekken. Wanneer het beeld met betrekking 

tot de cijfers van de VAR over het gehele jaar beschikbaar is wordt u hierover 

geïnformeerd in een aparte RIB. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

 

 

J.M. Ansems   A.J. Moerkerke  

 


