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Beste raadsleden, 

De coronamaatregelen en zeker ook de lockdown hebben uiteraard ook effect op de 
Papendrechtse samenleving. In deze RIB leest u naast de cijfers het laatste nieuws 
en de stand van zaken op diverse terreinen.

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. Het aantal 
besmettingen neemt nog steeds toe, ook bijvoorbeeld in onze zorginstellingen bij 
zowel bewoners als medewerkers.

De cijfers 
Het wekelijkse dashboard van de GGD ZHZ met de cijfers van Papendrecht is 
hieronder weergegeven.

https://www.zhzveilig.nl/algemeen/corona-het-laatste-nieuws/
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/coronavirus-covid-19


Ondersteuning aan kwetsbaren 
Vanuit de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de sociaal-maatschappelijke 
effecten van de huidige coronamaatregelen. Wij hebben een brede uitvraag gedaan 
bij de Sociale Dienst Drechtsteden, de Serviceorganisatie Jeugd en Sterk 
Papendrecht om aan te geven welke effecten de huidige coronamaatregelen hebben 
in de uitvoering van hun werkzaamheden en ook welke signalen zij ontvangen en 
waarnemen.

Sterk Papendrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd 
delen de zorgen die de huidige coronamaatregelen met zich meebrengen. Zij merken 
hierover op dat aan de ene kant inwoners een grote ondersteuningsvraag hebben. 
Aan de andere kant constateren zij ook dat in sommige gezinnen de 
coronamaatregelen leiden tot meer rust in huishoudens. 

Wat betreft de ondersteuningsmogelijkheden geven de uitvoerende organisaties aan 
dat de ondersteuning, ondanks de maatregelen, doorgang blijft vinden. Wel ervaren 
aanbieders de personele bezetting als een continue uitdaging (o.a. vanwege uitval 
van personeel). Aanbieders geven hierbij ook aan dat het aantal spoed- en 
crisismeldingen toeneemt. 

Specifiek rondom de spoed- en crisismeldingen bij Yulius ziet de Serviceorganisatie 
Jeugd dat het aantal meldingen wel weer afneemt ten opzichte van december. Om 
dit goed in de gaten te houden onderhoudt de Serviceorganisatie Jeugd nauw 
contact met Yulius en andere aanbieders om dit voortdurend te blijven monitoren en 
te zorgen dat de noodzakelijke ondersteuning aan jeugdigen wordt geboden. 

Ook de Sociale Dienst Drechtsteden onderhoudt op hun beurt contacten met 
zorgaanbieders. Zij geven aan dat er op dit moment geen signalen zijn dat de 
maatregelen leiden tot gaten. Hoewel er regelmatig sluitingen van 
dagbestedingslocaties zijn, zijn deze altijd van korte duur. Tot slot geven Sterk 
Papendrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden aan dat zij actief contact zoeken 
met kwetsbare klanten die bij hen bekend zijn. Waar nodig worden hierbij 
ondersteuningsbehoeften gekoppeld aan een hulpaanbod (bij voorkeur vanuit lokale 
vrijwilligersinitiatieven).

Corona-uitbraak De Waalburcht
Bij verpleeghuis de Waalburcht kampt men met een corona-uitbraak. Er zijn diverse 
bewoners en medewerkers positief getest met corona. Een aantal daarvan is weer 
hersteld. Onder de inwoners zijn inmiddels 5 sterfgevallen te betreuren in de 
dementie-woongroepen en 1 in de appartementen voor somatische zorg. Preventief 



zijn alle bewoners en medewerkers getest. Zo'n 25 medewerkers zijn positief getest 
en die blijven thuis. Met oproep- en uitzendkrachten kunnen de diensten gedraaid 
worden. De bewoners verblijven op hun kamers en worden in isolatie verzorgd. Het 
vaccineren van bewoners is maandag 25 januari gestart; voor de medewerkers was 
de vaccinatie al eerder gestart. De bereidwilligheid onder personeel om te 
vaccineren is groot.

Onderwijs & noodopvang
Recent heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, basisscholen 
en kinderopvang. Het beroep dat ouders doen op de noodopvang is tijdens deze 
tweede periode van de sluiting van het onderwijs en de kinderopvang toegenomen. 
Alle organisaties spannen zich in om dit met elkaar zo goed mogelijk te verzorgen.

Als blijk van waardering hebben alle scholen en kinderopvangorganisaties die in het 
voorjaar van 2020 noodopvang hebben geboden hiervoor een financiële 
compensatie ontvangen van de gemeente Papendrecht. De Rijksoverheid heeft voor 
de periode in het voorjaar eenmalig middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. 
De gemeente Papendrecht uit met deze compensatie waardering voor de inzet en 
flexibiliteit in een periode met onzekerheden en uitdagingen. 

Handhaving
Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (Twm) zijn 
twee waarschuwingen gegeven door de burgemeester voor het niet naleven van de 
maatregelen. In december 2020 is de exploitant van een winkel op De Meent 
schriftelijk gewaarschuwd omdat de exploitant en zijn personeel geen mondkapjes in 
de winkel droegen. De Boa's hebben de exploitant hier eerder meerdere keren op 
aangesproken. De exploitant heeft hierop schriftelijk verklaard een medische 
vrijstelling te hebben van de mondkapjesplicht. Afgesproken is dat hij het 
vrijstellingskaartje voortaan zichtbaar bij zich draagt. Voor wat betreft zijn 
medewerkers heeft hij toegezegd er op toe te zien dat zijn medewerkers zich 
voortaan houden aan de mondkapjesverplichting.

In januari 2020 constateerde de politie dat in een pand aan het Westeind illegale 
feesten werden gehouden met drank en lachgasgebruik. De eigenaar is hierop 
aangesproken. Ook is een waarschuwingsbrief naar de eigenaar van het pand 
verstuurd. In deze waarschuwing is de toezegging vastgelegd van de eigenaar om 
erop toe te zien dat de huurders de coronaregels niet meer overtreden.

Avondklok
Binnen de hele politie-eenheid is men sinds de invoering van de avondklok extra 
alert. In eerste instantie is aangegeven dat handhaven van de avondklok 
voorbehouden is aan de politie. Sinds afgelopen maandag zijn de Boa's ook 
bevoegd om te handhaven op overtredingen van de avondklok. 
. 
Regionaal is een handhavingslijn afgesproken: direct bekeuren tenzij er een geldige 
reden is. 
Over de inzet van de Boa's is voortdurend afstemming met de politie. Ook tijdens de 
diensten staan de Boa's in contact met de politie via portofoons. Uitgangspunt is dat 
Boa’s niet worden ingezet in situaties waarvoor ze niet zijn toegerust of waarbij hun 
veiligheid niet kan worden gewaarborgd.

De avondklok heeft voor Papendrecht nog geen problemen opgeleverd.

Werkgeversverklaringen
Regionaal is afgesproken om, mede ook op verzoek van de politie, terughoudend te 
zijn in het verstrekken van werkgeversverklaringen. Medewerkers die 
werkzaamheden na 21.00 uur 's avond verrichten hebben vorige week een 
werkgeversverklaring ontvangen. 



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 



Geopend op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021:

1. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 3351 PB Papendrecht
2. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 3355 BM 

Papendrecht 
3. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 3354 BR 

Papendrecht
4. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 3356 BG 

Papendrecht
5. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36, 3356 LC 

Papendrecht

Geopend op woensdag 17 maart 2021:

1. Gemeentehuis - Markt 22 3351 PB Papendrecht
2. Mobiel stembureau Marktplein - Markt 22 3351 PB Papendrecht 
3. Morgensterkerk - Muilwijkstraat 1 3353 VD Papendrecht 
4. Kindcentrum Oranje Nassau - Leeuwerikstraat 7 3353 AT Papendrecht 
5. RK-Parochie - Seringenstraat 29 3353 VJ Papendrecht 
6. Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 3351 HA Papendrecht 
7. Sionskerk - Rubensstraat 35 3351 JT Papendrecht 
8. De Viermaster - Van der Palmpad 2 3351 JT Papendrecht 
9. De Spil - Stellingmolen 176 3352 BM Papendrecht 
10. De Lage Waard -Vijzellaan 4 3352 VH Papendrecht 
11. Mobiel stembureau parkeerplaats Wilgendonk - Espenhof 20 3355 BM 

Papendrecht 
12. Samenwerkingsverband Drechtsteden - Duindoornhof 1 3355 RP 

Papendrecht 
13. Mobiel stembureau Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 3354 BR 

Papendrecht 
14. Mobiel stembureau Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 3356 BG 

Papendrecht 
15. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36, 3356 LC 

Papendrecht 
16. Prins Florisschool - Zuidkil 53 3350 CD Papendrecht

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur, 
behalve de Viermaster. Deze is geopend van 's middags 14.00 uur tot 's avonds 
21.00 uur. 

De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden, behalve de Spil.


