
 
 

 

 
 

 

Aan de gemeenteraad 

 

De  

T 

 
 
 
 

datum  5 februari 2020 
behandeld door  W. Havermans 
ons kenmerk   
doorkiesnummer  14078 
onderwerp  RIB Corona update  

5 februari 2020 

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


 

 
 

 
Buurtbemiddeling 

Het aantal zaken dat bij Buurtbemiddeling van Sterk Papendrecht is binnengekomen, 

is het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. In 2019 waren er 51 meldingen in totaal 

en in 2020 zijn 94 zaken afgesloten. Net als voorgaande jaren hebben verreweg de 

meeste meldingen betrekking op 'geluidsoverlast'. Doordat er meer mensen thuis 

werken of zijn, is het ervaren van overlast toegenomen.  

 

Ook de aard van de zaken is in zwaarte toegenomen vanwege meldingen waarbij 

sprake is van multi-problematiek en personen met verward gedrag. Een nieuwe 

tendens binnen de inzet van buurtbemiddeling is dat er steeds meer 

adviesgesprekken plaatsvinden waarbij buren graag horen wat hun mogelijkheden 

zijn of met tips en trucs zelf de stap kunnen zetten om in gesprek te gaan met hun 

buur. Een uitgebreidere toelichting van buurtbemiddeling komt terug in de 

rapportages van Sterk Papendrecht. 

 

Statushouders 

Vanwege de COVID-19 maatregelen verloopt de inburgering van statushouders 

moeizaam en ontstaan er achterstanden. Workshops voor 

participatieverklaringstrajecten en extra activiteiten die in het kader van de 

inburgering worden georganiseerd (zoals een bezoek aan de bibliotheek of 

kennismaking met de buren) zijn niet mogelijk. Daarnaast zijn niet alle statushouders 

digitaal vaardig en/of ontbreekt het in gezinnen wellicht aan de benodigde 

apparatuur. Vluchtelingenwerk geeft aan moeite te hebben om goed zicht te houden 

op de situatie binnen gezinnen. Als gemeente houden we nauw contact met 

Vluchtelingenwerk en andere betrokken partijen hoe we, binnen de maatregelen, 

deze doelgroep zo goed mogelijk kunnen bereiken en waar nodig ondersteunen. Een 

van de uitwerkingen hiervan is tijdelijke opslag van meubelen in de voormalige 

kunstuitleen.  

 

Vaccinatie 

De GGD heeft alle gemeenten in de veiligheidsregio gevraagd één locatie voor 

vaccineren aan te wijzen in hun gemeente. Deze locatie dienst beschikbaar te zijn 

vanaf maart tot en met december. Het Gemeentelijke Beleidsteam heeft besloten het 

Sportcentrum als locatie voor Papendrecht aan te wijzen. De keuze voor het 

Sportcentrum is gebaseerd op de eisen die vanuit de GGD aan dergelijke locatie 

worden gesteld zoals ligging, parkeergelegenheid, m2 en faciliteiten als verschillende 

ruimten. De gesprekken om vaccineren op die locatie mogelijk te maken worden 

gevoerd met zowel het Sportcentrum als PKC. Met PKC om als achtervang te dienen 

voor activiteiten en bewegingsonderwijs die door het vaccineren nog maar deels 

kunnen plaatsvinden in het Sportcentrum.  



 

 
 

Op dit moment worden de gevolgen voor het bewegingsonderwijs en de 

verenigingen in kaart gebracht en wordt gekeken naar oplossingen. 

Omdat de landelijke vaccinatiestrategie voortdurend verandert moet de 

veiligheidsregio en dus ook de gemeente hierin meebewegen. De landelijke strategie 

is afhankelijk van de levering van vaccins en die levering is op dit moment grillig. 

 

Jongeren 

Jeugd- en jongerenwerk Suppord heeft een documentaire laten maken waarin 

jongeren aan het woord komen over de impact van de lockdown en andere 

coronamaatregelen. Deskundigen vullen dit aan met hun ervaringen en adviezen. 

 

De documentaire staat inmiddels op Youtube (het persbericht daarover heeft u 

gisteren ontvangen) en komt uit in de week waarin de VNG veel aandacht geeft aan 

gesprekken met jongeren (https://vng.nl/wij-gaan-in-gesprek-met-jongeren-over-

coronatijd). Op social media communiceren zij hierover onder de hashtag 

#samenperspectiefmaken. 

 

Handhaving 

De boa's hebben afgelopen week niet handhavend op hoeven te treden tijdens de 

avondklok.  

Eén winkelier heeft een officiële waarschuwing ontvangen voor het niet dragen van 

een mondkapje. De eigenaar is hier al meerdere keren op aangesproken. 

Meerdere winkeliers zijn aangesproken op het niet dragen van een mondkapje. 

Na meerdermalen malen gewaarschuwd te zijn hebben 2 jongeren een bekeuring 

gehad in verband met groepsvorming.  

 

Schaatsen 

Gezien de weersverwachting heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een 

afwegings- en handelingskader uitgebracht over het mogelijk maken van activiteiten 

op en rond ijslocaties. Dit kader sluit aan bij de landelijke richtlijnen en sluit 

groepsvorming van meer dan twee personen uit. Ook wordt opgeroepen 

terughoudend om te gaan met schaatstochten om het risico van besmetting te 

voorkomen. Wij zijn in gesprek met de Papendrechtse IJsclub om te kijken naar wat 

mogelijk is.  

Hoe vervelend ook, van georganiseerde activiteiten kan echter, gezien de richtlijnen, 

nog geen sprake van kan zijn. We kunnen dus op dit gebied geen invulling geven 

aan de door de raad aangenomen motie inzake bewegingsonderwijs. Uiteraard 

blijven wij actief zoeken naar een andere invulling.   

 

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  

https://youtu.be/Pb_KjSanMpI
https://vng.nl/wij-gaan-in-gesprek-met-jongeren-over-coronatijd
https://vng.nl/wij-gaan-in-gesprek-met-jongeren-over-coronatijd

