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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 23 juni 17:00 uur 
ten opzichte van 16 juni 17:00 uur: 

• Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 1527 
naar 1536 (+9).  

• Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is gecorrigeerd van 
276 naar 275 (-1).  

• Het aantal overledenen is gelijk gebleven op 158. 
 

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


 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Openbare orde, handhaving en evenementen 
Op de website en sociale media van de gemeente zijn enkele artikelen gepubliceerd  
om zowel ondernemers als inwoners ervan bewust te maken dat ondermijning juist 
ook in deze tijd een risico is. De verschillende teksten zijn gericht op 
horecaondernemingen, het buitengebied en arbeidsmigranten (vooral hun 
werkgevers). 
 
 



 

 
 

Er is een aantal initiatieven aan de gemeente voorgelegd en akkoord bevonden: 
- Optreden draaiorgel De Waalburcht (1 juli) – akkoord 
- Optreden 2 clowns voor Rivas (25 juni) – akkoord 
- Aanvraag voor een zomerbingo bij de speeltuin – in principe positief beantwoord, 

nu in afwachting van aanvullende informatie. 

Economie 
De afgelopen week zijn er op het economisch terrein geen grote wijzigingen geweest 
in de aanpak van de coronacrisis.  
Het gemeentelijk accountmanagement staat doorlopend in contact met het 
bedrijfsleven en speelt zo adequaat mogelijk in op vragen en signalen uit de 
ondernemerskring.  
 
Er is deze week gesproken met een aantal voorzitters van verenigingen met 
betrekking tot de gevolgen van corona. Gesproken is over de toekomstige visie en 
de opgaven die de verenigingen in de samenleving hebben. Dit gesprek werd zeer 
op prijs gesteld.  
 
Sport - Alternatieve sportplannen vanwege Covid19 
Inmiddels hebben 56 sportaanbieders op basis van de ingediende plannen 
toestemming gekregen voor sportactiviteiten.  
In het Oostpolderpark kan men last krijgen van de eikenprocessierups. Samen met 
de sportaanbieder zoeken we dan een andere locatie. 
 
Maatschappelijke Ondersteuning 
Zowel Stichting Cultuureducatie als Excelsior hebben het muziekonderwijs weer 
opgepakt. Dit loopt weer volgens oorspronkelijke planning. Het zogenaamde 
'Samenspel' (ensembles/orkesten/koren) blijft nog even improviseren. In dit kader 
komen er ook veel vragen binnen over (de mate van) luchtverversing in ruimten. De 
gemeente verwijst hierbij door naar brancheverenigingen en koepelorganisaties.  
 
Organisatie 
Ondanks dat nog steeds een Grip-4 situatie geldt, komt de coronacrisis in een 
nieuwe fase. Niet omdat de crisis voorbij is, maar juist omdat we eraan moeten 
wennen dat een aantal coronamaatregelen een structureel karakter krijgen. 
Daarom is een ambtelijk multidisciplinair projectteam gestart waarin corona-
gerelateerde onderwerpen samenkomen. Het team bewaakt de integraliteit en geeft 
advies over de aanpak van een coronakwestie. De voor uw raad relevantie zaken die 
uit het team komen, worden verwerkt in de corona-RIB. 
 
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  
 
 


