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Beste raadsleden,  
 
Wederom een update van de meest recente corona-gerelateerde informatie voor de 
gemeente Papendrecht. De afgekondigde maatregelen van afgelopen maandag 
hebben ook voor onze Papendrechtse samenleving een groot effect. We zijn met 
diverse instellingen, verenigingen, ondernemers en winkeliers zowel bestuurlijk als 
ambtelijk in gesprek om waar nodig te ondersteunen.  
 
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 
In onderstaande tabel worden cijfers weergegeven met betrekking tot COVID-19 
voor regio ZHZ per gemeente, vanaf het begin van de corona epidemie in maart 
2020 tot nu. De cijfers gaan over vrijdag 4 december tot en met donderdag 10 
december.  

• Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 17.830 
naar 19.150 (+1320).  

• Het aantal overledenen is toegenomen van 289 naar 301 (+12).  
 

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


 

 
 

 
 
 
Handhaving 
Afgelopen week is weer extra aandacht besteed aan de mondkapjesplicht.  Aan de 
mondkapjesplicht werd goed gehoor gegeven. 
 
Er zijn geen meldingen ontvangen over het afsteken van vuurwerk. Er is wel één 
melding van jeugdoverlast. 
 
Winkels en markt 
Na afkondiging van de lockdown zijn de marktkooplieden dezelfde avond nog 
geïnformeerd over de consequenties. Zes marklieden met non-food producten zijn 
afgebeld. 
 
De boa's hebben gecontroleerd of de winkels die niet open mochten ook 
daadwerkelijk gesloten waren. De eerste dagen heerste (landelijk) onduidelijkheid 
over welke winkels wel en niet open mochten zijn. De boa's hebben de meeste 
vragen kunnen beantwoorden. 
Een inmiddels ontvangen Kamerbrief geeft meer helderheid. Aanvullende 
communicatie daarover volgt. 
 
 
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  
 


