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Onderwerp:  
Corona-aanpak Papendrecht

Doelstelling:
Kennisnemen van de wijze waarop de gemeente Papendrecht de coronacrisis aanpakt 
en monitort. 

Inhoud:
De coronacrisis is in maart 2020 in Nederland volledig losgebarsten nadat we in de 
maanden ervoor al op verschillende manieren gewezen zijn op de mogelijke komst 
ervan. Gestart in 2020 en nu, twee jaar later, nog steeds een feit. De coronacrisis 
heeft enorme impact op iedereen. De gemeente heeft al snel bij het begin van de crisis 
getracht om zoveel mogelijk verbinding te krijgen met de samenleving om zo te weten 
wat er speelt vanwege deze crisis. Want leek het in het begin vooral een 
gezondheidscrisis, naarmate de maanden vorderen kwam daar een economische en 
sociaal-maatschappelijke crisis bovenop. 

Wat hebben we gedaan?
In de eerste maanden heeft ieder vakteam eigen coördinatie gehad op de 
implementatie van de maatregelen. Zo organiseerde VVTH de handhaving en economie 
de contacten met bv horeca en ondernemers. Ook voor het eigen personeel zijn 
maatregelen genomen zoals het thuiswerken. Wekelijks kwam het beleidsteam corona 
bij elkaar (burgemeester, gemeentesecretaris en ambtelijke ondersteuning). Rond de 
zomer van 2020 hebben we deze coördinatie wat meer centraal georganiseerd door 
middel van het inrichten van een projectgroep corona. Hier worden geen beslissingen 
genomen maar worden verbanden gelegd en adviezen gegeven. Ook is een 
coronaloket ingericht waar verenigingen, ondernemers en instellingen hun vragen over 
de toepassing van maatregelen kunnen stellen. 

We hebben de afgelopen twee jaar veel gedaan. Een kleine greep uit de vele 
voorbeelden:

 Uitvoeren landelijke maatregelen
 Handhavingsstrategie
 Coronaloket ingericht
 Meegedacht met inrichten van vaccinatielocatie
 Steunpakketten
 Afwegingskader voor coronasteun vastgesteld
 Tijdelijke regelingen in gang gezet (huurcompensatie, compensatie voor 

leerlingenvervoer etc.)
 Burgers helpen met QR-paspoort
 Enzovoort. 

In deze periode is met enige regelmaat (soms wekelijks, soms wat later) een 
raadsinformatiebrief aan de raad gestuurd met daarin op allerlei onderwerpen actuele 
informatie. 

De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op onze activiteiten, veel "draaide" om 
corona of werd hierdoor belemmerd. Dit leidt regelmatig tot de afweging of we een 
instrument als burgerparticipatie of het organiseren van evenementen kunnen doen. 

En nu?
Nu we twee jaar verder zijn, werken we min of meer nog met dezelfde constructie. Wel 
merken we dat we meer "in control" en op elkaar ingespeeld zijn. Desondanks is de 
coronacrisis nog niet voorbij en werken we zonder enig idee te hebben wanneer dat 



wel zo zal zijn. Dit heeft nog steeds impact op onze ambities, onze ideeën en 
mogelijkheden voor implementatie. We zien nu wel een verschuiving dat we steeds 
meer zoeken naar wat wel kan binnen de maatregelen. Want ons devies is en blijft dat 
we de landelijke lijn volgen. 

Team voor behandeling dossier:
Multidisciplinair met een specifieke rol voor economie, MO en handhaving. 

Bestuurlijk opdrachtgever: Annemiek Jetten
Ambtelijk opdrachtgever: Joost Ansems
Ambtelijk opdrachtnemer: Jose Boons

Planning / actietermijn:
Geen specifieke planning, deels inspelen op actualiteit en deels proactief. 

Randvoorwaarden:
 Voldoende financiële middelen
 Capaciteit medewerkers
 Ruimte om snel te kunnen schakelen

Regio relatie:
Iedere gemeente heeft inmiddels een eigen aanpak ontwikkeld. De coronacrisis werd 
binnen de regio ZHZ enige tijd als GRIP 4 beschouwd en werd daarmee een regionale 
crisis met o.a. een regionaal beleidsteam (burgemeesters) en regionale 
communicatiestrategie. Inmiddels is dit afgeschaald en is iedere burgemeester zelf 
verantwoordelijk. 

Betrokken teams:
In principe alle teams binnen Papendrecht, afhankelijk van het deelonderwerp. 

Relevante financiële informatie:
Er zijn middelen beschikbaar gesteld, vooral samengesteld uit landelijke middelen. De 
beschikbare middelen zijn gestort in een bestemmingsreserve coronacrisis zodat het 
ook beschikbaar blijft. Ook is er een coronabegroting opgesteld waarin diverse 
activiteiten zijn samengebracht en dus sturing mogelijk is. De verantwoording en 
bijstellingen vinden plaats via de reguliere P&C – producten. 

Risico's of mogelijke risico's:
 We hebben getracht zoveel mogelijk door te gaan met onze activiteiten. 

Tegelijk legt corona voor teams als MO en VVTH een groot beslag op de 
werkdruk. Dit kan ook iets betekenen voor de ambities in de nieuwe 
collegeperiode. 

 Dit is een open-eind-dossier is en het is onzeker wat op ons afkomt. 


