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Beste raadsleden,  

 

In deze raadsinformatiebrief brengen wij uw raad op de hoogte van alle 

bijzonderheden van afgelopen week met betrekking tot het coronavirus in 

Papendrecht.  

 

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  

 

Het beeld in Papendrecht 

 
Cijfers 

 
In onderstaand overzicht vindt u de meest recente gegevens omtrent COVID-19 in 

regio Zuid-Holland Zuid. Hieronder zijn de cijfers weergegeven van 9 juni 17:00 uur 

ten opzichte van 2 juni 17:00 uur:  

 Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 1450 

naar 1509 (+59).  

 Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is (door wijzigingen 

in het systeem) gedaald van 276 naar 275 (-1).  

 Het aantal overledenen is gestegen van 149 naar 157 (+8).  

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/coronavirus-covid-19


 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Openbare orde, handhaving en evenementen 

 

Op de Platanenlaan hebben 4 jongeren een waarschuwing gekregen en 1 jongen 

heeft een procesverbaal gekregen voor het niet hanteren van de 1,5 meter. 

 

Verder zijn er over de afgelopen week geen bijzonderheden te melden. Mede door 

het slechte weer waren er nagenoeg geen bezoekers op de terrassen. Horeca-

ondernemers hebben een brief ontvangen van de burgemeester waarin zij attent 

gemaakt worden op het belang van de naleving van de coronamaatregelen. Tevens 

gaat de brief in op de faciliterende en meedenkende rol van de gemeente en het 

blijvende belang van de coronamaatregelen. Het college heeft verder aangeboden 

dat horeca-ondernemers die dat willen uitbreiding van hun terras kunnen aanvragen 

(voor zover ze dat nog niet gedaan hebben). 

 

Economie 

 

Het team economie onderhoudt via het accountmanagement doorlopend nauw 

contact met ondernemers in de verschillende sectoren. Hierdoor kunnen corona 

gerelateerde vraagstukken adequaat worden opgepakt. Zoals eerder aangegeven is 

hiertoe ook een kernadviesgroep ingericht met ondernemers.  

 

De geplande heropening van de horeca is in Papendrecht zonder incidenten 

verlopen. Grote drukte bij de horecazaken is tot op heden uitgebleven.  

 

Organisatie  

 

Alle werklocaties zijn aangepast aan de eisen van de "1,5 meter" om een veilige 

werkomgeving te kunnen garanderen. De komende periode zullen de medewerkers 

(voor zover het werk dat toelaat) vanuit huis blijven werken. Aanvullend op de 

dienstverlening die niet vanuit huis kan plaatsvinden en altijd is gecontinueerd, 

starten we vanaf 15 juni ook met een proef om per dag een team te later terugkeren 

naar het gemeentehuis om ervaring op te doen in de "1,5 meter werkomgeving". 

Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Een volledige terugkeer naar het 

gemeentehuis is voorlopig niet mogelijk, zodat een combinatie met thuiswerken zal 

blijven.  

 

Sport 

 

Inmiddels hebben 42 sportaanbieders op basis van de ingediende plannen 

toestemming gekregen voor sportactiviteiten. Er is één plan in behandeling. De 

basisscholen zijn weer volledig opgestart. Als zij gymlessen buiten geven wordt dat 

gemeld, zodat de gemeente overzicht houdt. 

 

Cultuur 

 

Sinds de nieuwe noodverordening zijn culturele instellingen niet verplicht om alle 
initiatieven voor te leggen voor goedkeuring. Wel is aan alle cultuuraanbieders 
gevraagd om ons op de hoogte te houden van de initiatieven. Kortom: een precies 
beeld per organisatie is niet (meer) te geven, wel een algemeen beeld. 
 
Zoals eerder aangegeven, zijn alle 'grote' instellingen weer voorzichtig aan het 
opstarten. Speciale aandacht verdient hier Theater de Willem, die voor de maand juli 
een (weliswaar bescheiden) programmering rond heeft. Ook het muziekonderwijs is 
weer opgestart (St. Cultuureducatie/Excelsior). 



 

 
 

 
 
Wat wij merken is dat koren moeite hebben met het opstarten. Het 'binnen zingen' 
wordt niet door iedereen veilig ervaren, het meer dan anderhalve meter afstand 
houden is niet altijd mogelijk. Er zijn inmiddels wat initiatieven van koren om (bij 
geschikt weer) de zangactiviteiten in de buitenlucht te laten plaats vinden. 
 
Cultuur en (primair) onderwijs geeft een wisselend beeld. Sommige scholen willen 
nog geen 'buitenstaanders' over de vloer, andere scholen willen graag het 
cultuuronderwijs oppakken en voor de zomervakantie nog culturele activiteiten 
(laten) organiseren. Met Cultuurmakelaar Papendrecht is afgesproken om de situatie 
in het primair onderwijs in kaart te brengen, zodat er een plan kan worden gemaakt 
voor de maanden na de zomervakantie, zodat ook de activiteiten in het kader van het 
Cultuurmenu weer kunnen worden opgepakt. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 

de secretaris (wnd.),                  de burgemeester, 

 

 

 

 

 

P. Naeije                          A.J. Moerkerke  

 

 


