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Geachte leden van de raad, 
De noodzakelijke maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus hebben veel impact op ons 
leven van alledag. Wij, de gemeenteorganisatie, doet er alles aan om onze inwoners zo goed 
mogelijk te informeren en hen te vertegenwoordigen in belangrijke overleggen. Graag informeren wij 
u over wat de organisatie en het bestuur de afgelopen dagen hebben gedaan in verband met het 
Coronavirus. 
 
Nieuwe maatregelen vanaf 11 mei vragen om een nieuwe noodverordening 
Het Regionaal Beleidsteam heeft gisterenavond gesproken over de nieuwe maatregelen die zijn 
aangekondigd door de overheid en die ingaan vanaf maandag 11 mei. Hiervoor moet wederom een 
nieuwe noodverordening worden vastgesteld op basis van een nieuwe aanwijzing van de minister. 
Als deze noodverordening er is, hopelijk na aanstaande maandag, ontvangt u deze via de griffie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Basisscholen maandag 11 mei weer open 
Wat betekent dit voor de kinderopvang? 
Nadat op dinsdagavond 21 april premier Rutte versoepeling aankondigde voor het basisonderwijs, is 
het onderwijs in Leiderdorp meteen vanaf woensdagochtend in overleg gegaan om te bepalen hoe 
de scholen op 11 mei weer open gaan.  
Bijna alle scholen hebben het gewenste hele dagmodel uiteindelijk omarmd. Kinderen gaan 
maandag-donderdag of dinsdag-vrijdag  en woensdag  om de week naar school. 
Met het inroosteren van de dagen wanneer de kinderen naar school gaan, is niet altijd rekening 
gehouden met de indeling van de kinderen met de dagen waarop zij regulier naar de BSO gaan. Dit 
heeft als gevolg dat de kinderopvang in Leiderdorp, net als vele kinderopvangorganisaties in het 
land, overspoeld worden met ruilaanvragen van ouders.  
Het is een ingewikkelde puzzel voor FloreoKids om alles kloppend te krijgen en ouders niet teleur te 
stellen en om ook de noodopvang te blijven verzorgen. Toe nu toe is dat altijd gelukt en zij doen er 
alles aan om het nu ook weer voor elkaar te krijgen. 
 
Sport en bewegen 
Met het verruimen van de maatregelen rondom het coronavirus verandert de informatie over wat 
mag en wat niet mag rondom sporten en bewegen snel. Sport- en beweegaanbieders worden 
hiervan op de hoogte gehouden door sportbonden en sportkoepels. Voor lokale maatregelen en 
richtlijnen hebben we een webpagina gemaakt waarin we iedereen voorzien van de laatste 
informatie die geldt in Leiderdorp: www.leiderdorp.nl/sport  Wij zien dat iedereen zich enorm inzet 
om sport- en beweegactiviteiten te organiseren volgens de richtlijnen, dit waarderen we zeer. 
Verder houden we de ontwikkelingen en uitwerkingen van nieuw aangekondigde 
steunmogelijkheden voor sportverenigingen nauwlettend in de gaten. 
 
‘Coronaproof’ gemeentehuis 
In een van zijn persconferentie sprak de minister-president over dat we ons op moeten maken voor 
een ‘1,5-metersamenleving’. Dat betekent dat we op een gegeven moment weer naar ons werk 
kunnen, mits we 1,5 meter afstand kunnen houden.  
De werkgroep Aanpassing Gemeentehuis heeft nagedacht over hoe we in het gemeentehuis 
‘coronaproof’ met elkaar kunnen samenwerken. De werkgroep heeft beschikbare informatie, de 
voorziene problemen en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Daaruit zijn uitgangspunten 
gekomen, waarin de afspraken en de maatregelen zijn uitgewerkt. Want, hoe ziet een werkplek er 
dan uit? Hoe gaan we vergaderen? Werken wij in groepen met verschillende werktijden? Kortom, 
hoe kunnen wij zoveel mogelijk werkplekken in het gemeentehuis creëren zodat het voor iedereen 
veilig is om er te werken.   
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