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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 
 
Nieuwe noodverordening 
Sinds 15 juni geldt een nieuwe noodverordening. Deze is na te lezen op: 
https://www.zhzveilig.nl/coronavirus/nieuwe-noodverordening-per-15-juni-van-kracht/ 
De belangrijkste wijzigingen zijn dat de gedeelde sanitaire voorzieningen op 
vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes, jachthavens, 
buitensportvoorzieningen en zwemgelegenheden weer open mogen. Voor alle 
verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg is het weer mogelijk om de 
bezoekregeling uit te breiden. De invulling van deze regeling is een 
verantwoordelijkheid van de zorginstelling. 
 
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  
 
Monitor OCD 

De Monitor 'Coronacrisis - impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid in beeld' 
wordt samengesteld en geactualiseerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden 
(OCD) in opdracht van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en is mede 
mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland.  

De monitor geeft inzicht in de economische en sociaal-maatschappelijke impact van 
de epidemie op Zuid-Holland Zuid. Daarnaast geeft het een cijfermatig overzicht van 
de epidemie in de regio. De monitor geeft informatie op het gebied van  beschermd 
wonen, schuldhulpverlening, startups, veiligheid en diverse noodregelingen 
waaronder de NOW en TOZO. Daarnaast biedt de monitor een beknopte inzage in 
de stand van de epidemie in Nederland, Zuid-Holland en Zuid-Holland Zuid. De 
laatste versie van de monitor kunt u hier downloaden. 

https://www.zhzveilig.nl/coronavirus/nieuwe-noodverordening-per-15-juni-van-kracht/
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/coronavirus-covid-19
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Coronamonitor/Coronamonitor_Zuid_Holland_Zuid:_-0SGHmTQVaWQ27D6UP3fQ


 

 
 

 
Het beeld in Papendrecht 
 
Cijfers 
 
In onderstaand overzicht vindt u de meest recente gegevens omtrent COVID-19 in 
regio Zuid-Holland Zuid. NOG AANPASSEN Hieronder zijn de cijfers weergegeven 
van 16 juni 17:00 uur ten opzichte van 9 juni 17:00 uur:  

• Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 1509 
naar 1527 (+18).  

• Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is gelijk gebleven: 
276.  

• Het aantal overledenen is gestegen van 157 naar 158 (+1). 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Openbare orde, handhaving en evenementen 
Vorige week is er een overleg geweest met de directies van de Viermaster en de IKC 
Beatrixschool. Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te waarborgen wordt 
de Van der Palmstraat vanaf de Rembrandtlaan tijdelijk (tot aan de zomervakantie ) 
van 8.00 -15.00 afgesloten voor motorvoertuigen.  
 
Over het algemeen houdt iedereen zich goed aan de regels. De toezichthouders 
hebben extra aandacht voor de horeca en bij constatering dat de 1,5 meter niet in 
acht wordt genomen gaan zij het gesprek aan met de uitbater. Waar mogelijk denken 
en helpen ze ook mee met de ondernemers. 
 
Economie 
Afgelopen week stond op economisch terrein vooral in het teken van reguliere 
werkzaamheden en het doorlopend contact hebben met ondernemers in 
Papendrecht.  
De gesprekken met de drie winkelcentra omtrent het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen 
zijn in normale vorm weer opgestart. Hierin is naar voren gekomen dat - conform 
landelijke trend - ook in Papendrecht diverse supermarkten de corona-maatregelen 
versoepelen.  
 
Onderwijs 
Met ingang van 2 juni zijn de maatregelen voor het voorgezet onderwijs versoepeld 
en mag er weer fysiek les worden gegeven, mits de 1,5 meter gerespecteerd wordt. 
Beide VO scholen (CSG De Lage Waard & Willem de Zwijgercollege) hebben zich 
hard ingespannen om de herstart van het onderwijs in goede banen te leiden. Dit 
vraagt om maatwerk, er wordt goed gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben. 
Voor een klein groepje leerlingen wordt nog noodopvang verzorgd.  
 
Op het Willem de Zwijgercollege is 1 leerling positief getest op het virus en zijn de 
hiertoe opgestelde protocollen uitgevoerd.  
 
Sport & Cultuur - Starterspakket  
Vanwege de flexibele opstelling en enthousiasme om sport, bewegen en cultuur in 
deze coronatijd mogelijk te maken, bieden de wethouders Pieter Paans en Corine 
Verver-van Geesbergen een startpakket aan aan sport- en cultuuraanbieders die een 
alternatief aanbod ingediend hebben.  
 
Sport - Alternatieve sportplannen vanwege Covid19 
Inmiddels hebben 52 sportaanbieders op basis van de ingediende plannen 
toestemming gekregen voor sportactiviteiten.  
 
Week van de jonge mantelzorger 
Van 1 t/m 7  juni was het de week van de jonge mantelzorger, maar in Papendrecht 
vragen we de gehele maand juni aandacht voor hen. Sterk Papendrecht heeft samen 
met de jongerenwerkers van Suppord een drietal filmpjes gemaakt om jonge mensen 
er bewust van te maken dat ze mogelijk mantelzorger zijn, maar ook om 
volwassenen er bewust van te maken dat 1 op de 5 jonge mensen tot 24 jaar 
mantelzorger is. De filmpjes zijn onder andere te zien via de Facebookpagina van 
Sterk Papendrecht en de gemeente Papendrecht. Bewustwording is belangrijk, zodat 
we jonge mantelzorgers hulp en ondersteuning kunnen bieden als ze dat nodig 
hebben. We gebruiken deze maand echter ook om hen te bedanken voor wat ze 
doen. Iedere jonge mantelzorger die zich bij Sterk Papendrecht aanmeldt, ontvangt 
een presentje in de vorm van chocolade.  



 

 
 

Wethouder Corine Verver zal deze week persoonlijk de eerste twee presentjes 
overhandigen. Jonge mantelzorgers kunnen zich de gehele maand juni nog 
aanmelden. 
 
Gemeentelijke organisatie 
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie nog steeds thuis werkt waar 
mogelijk. Sinds deze week werkt bij wijze van experiment wel één team per dag en 
per verdieping in het gemeentehuis. Op deze wijze kunnen de teams wennen aan 
het nieuwe normaal en wordt gekeken of de aanpassingen voldoende zijn of nog 
wijziging behoeven. 
 
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  
 
 


