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Beste raadsleden,
Wederom een update van de meest recente informatie voor de gemeente
Papendrecht.
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.
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 20 november tot en met donderdag 26
november (dus één week) en ten opzichte van de week ervoor.
-

Het cumulatief aantal positief geteste personen is toegenomen van 15.543
naar 16.718 (+1175).
Het aantal overledenen is toegenomen van 270 naar 283 (+13).

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm)
De Twm is op 1 december 2020 in werking getreden. De wet vervangt de regionale
noodverordening. Twm heeft een geldigheidsduur van drie maanden, en kan steeds
voor een periode van drie maanden verlengd worden.
De inwerkingtreding van de Twm betekent een verandering in verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, en daarmee de organisatie en werking van de crisisorganisatie,
midden in de coronacrisis.
De crisisaanpak binnen de veiligheidsregio in de achterliggende acht maanden
kenmerkt zich door een zorgvuldige afstemming, een betrouwbare facilitering,
eenduidigheid ten aanzien van de uitleg en inzet van de noodzakelijke maatregelen
en daardoor duidelijkheid in bestuurlijk crisisoptreden. Het is de opgave om deze
ervaringen in te zetten bij de uitvoering van de Twm binnen de veiligheidsregio.
Op 10 december ligt een raadsvoorstel in uw vergadering voor met daarin een
toepassingskader hoe aan bovenstaande vorm wordt gegeven.
In de gehele veiligheidsregio wordt raden de gelegenheid gegeven om bedenkingen
te uiten tegen dit toepassingskader of regionaal beleidskader inzake de Tijdelijke wet
maatregelen.
Mondkapjesplicht
Met de inwerkingtreding van de Twm geldt ook een mondkapjesplicht. Mondkapjes
zijn verplicht in alle voor publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, theaters,
musea, onderwijsinstellingen en ook het gemeentehuis.
Op de gemeentewerf en in het gemeentehuis houden we ons al langer aan deze
maatregel.
In het gemeentehuis zijn mondkapjes verplicht bij het verblijven in de publiek
toegankelijke ruimtes van het gemeentehuis zoals de publiekshal, het werkcafé op
de eerste verdieping en bij de openbare toiletten. Voor de overige ruimten (de nietopenbare ruimtes zoals de 2e en 3e verdieping) geldt vooralsnog geen plicht tot het
dragen van een mondkapje.
Voor de gemeentewerf zijn eigen afspraken gemaakt die inmiddels al door een ieder
goed worden toegepast.
Handhaving
Afgelopen weekend is er zowel in de middag als avond gecontroleerd op
overtredingen van de noodverordening.
In de winkelcentra is geen extreme drukte geconstateerd. Op 2 jongerenlocaties zijn
5 bonnen uitgeschreven voor het drinken van alcoholhoudende drank.
Er zijn 3 meldingen ontvangen; 1 over afsteken van vuurwerk en 2 over
carbidschieten.
Financiële compensatie
Het Rijk heeft de gemeente op diverse beleidsvelden gecompenseerd voor het
opvangen van extra kosten dan wel teruglopende inkomsten in verband met de
coronacrisis. In totaal is een bedrag van € 900.000 via de algemene uitkering met de
gemeente verrekend. In de 1ste en 2de concernrapportage 2020 bent u hierover
geïnformeerd.
Op grond van de uitkering in het gemeentefonds hebben wij op 17 november jl. een
aantal besluiten genomen in lijn met de tegemoetkoming die we van het Rijk hebben
ontvangen. Zoals eerder aangegeven zullen wij zo veel als mogelijk de extra lasten
binnen het taakveld opvangen. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2020

blijken dat dit onvoldoende mogelijk is, dan zal er een beroep worden gedaan op de
bestemmingsreserve corona, alwaar een voorstel bij de 2de concernrapportage
voorligt.
De volgende besluiten zijn genomen:
1. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren zullen de
bijdragen van ouders aan leerlingenvervoer niet worden opgelegd.
2. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren zullen de
vergoedingen aan ouders die zelf leerlingenvervoer verzorgen niet terug
teruggevorderd worden.
3. Het sportcentrum wordt gecompenseerd voor de niet te declareren
huurkosten bij het Rijk tijdens de lockdown periode maart 2020 t/m juni 2020.
4. De opgelegde leges weekmarkten en terrassen gedurende de lockdown
periode zullen niet worden geïnd. In dit kader reeds ontvangen leges zullen
worden gerestitueerd.
5. Daar waar de gemeente als vastgoedeigenaar optreedt, zal afstel worden
verleend van huurkosten aan die ondernemingen die gedurende de
lockdown-periode maart 2020 tot en met mei 2020 geen activiteiten mochten
verrichten.
6. De bovenstaande beslispunten zullen ook van toepassing zijn bij een
eventuele volgende lockdown.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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