
Van:  

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:12 
Aan:  

CC: PLP Burgemeester en Wethouders 
Onderwerp: Voortgangsbericht college over Coronavirus, 18 maart 2020 

 
Geachte leden van de raad, 
De noodzakelijke maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus hebben veel impact op ons 
leven van alledag. Wij als gemeenteorganisatie doen 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. 
 
Crisisorganisatie 
Verschillende ambtenaren van de gemeente Leiderdorp zijn vertegenwoordigd in de regionale 
crisisorganisatie. Op donderdag 14 maart is de crisisorganisatie opgeschaald naar GRIP 4, het 
regionale crisisniveau. Burgemeester Henri Lenferink is voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands 
Midden. Hij heeft op donderdag 14 maart een noodverordening afgekondigd. Daar hebben wij u 
vorige week over geïnformeerd. Op maandagavond 16 maart is met instemming van alle 
burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden een tweede noodverordening 
vastgesteld. Ook hier heeft u via de griffie een mail over ontvangen. Burgemeester Laila Driessen en 
gemeentesecretaris Herman Romeijn hebben meerdere keren per week een regionale 
beleidsteamvergadering met alle burgemeesters in onze regio.  
De burgemeester staat dagelijks in contact met het Alrijne Ziekenhuis. Ook overlegt zij regelmatig 
met de GGD. En zij heeft in het dorp overleg met iedereen die haar nodig heeft. 
 
Scholen 
Wethouder Rik van Woudenberg heeft op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart alle directeuren 
van scholen en kinderopvang in Leiderdorp gesproken over de coördinatie van noodopvang 24 uur 
per dag, 7 dagen per week, voor kinderen van 0 - 12 jaar.  Hij heeft aangegeven dat wij als gemeente 
mee willen denken en helpen waar nodig. Op vragen van de scholen is duidelijk geworden dat de 
opvang van kinderen al geldt als 1 van beide ouders en niet zoals eerst gedacht allebei de ouders in 
een vitaal beroep werkzaam is. Daarnaast vragen scholen of er nog oude PC beschikbaar zijn voor 
leerlingen die thuis geen computer hebben.  
Inmiddels hebben wij vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) het bericht gekregen dat 
wij als gemeente verantwoordelijk worden voor deze coördinatie. Dit gaat volgens de VNG dus niet 
alleen om noodopvang op doordeweekse dagen, zoals gewoonlijk, maar ook om opvang in de 
weekenden. Wij willen dit als gemeente goed oppakken, zodat een alleenstaande ouder of ouders 
die in een vitaal beroep werken als dat nodig is ook in de weekenden kunnen werken. Mogelijk is dat 
op korte termijn nog niet nodig, maar we zijn wel van start gegaan met de voorbereidingen. 
Uit de rondgang blijkt verder dat alle scholen werken aan thuisonderwijs/leren op afstand. Sommige 
doen dat met het internet terwijl andere scholen kiezen voor het verspreiden van lesboeken en 
werkbladen. De meeste scholen kiezen voor het herhalen van oude lesstof. 
 
Ondernemers 
Wethouder Willem Joosten heeft op maandagochtend 16 maart meerdere ondernemers telefonisch 
gesproken om hen een hart onder de riem te steken en bij hen te informeren over welke vragen er 
bij hen leven. Ook is hij ’s middags bij verschillende ondernemers langs gegaan En zal dit ook de 
komende tijd blijven doen. De wethouder maar ook de ambtelijke organisatie hebben op dit 
moment, en ook de komende tijd, frequent contact met de LOV en 
ondernemersvertegenwoordigers van de winkelgebieden (Wooon, Baanderij, Winkelhof, Santhorst). 
Bijvoorbeeld over de vraag of de gemeente bereid is ondernemers uitstel van betaling te geven voor 



gemeentelijke belastingen (OZB, afval- en reinigingsheffing) totdat de situatie weer is 
genormaliseerd. Op dit moment inventariseren wij samen met de ondernemers alle mogelijkheden 
die wij als gemeente hebben om de ondernemers financieel te ondersteunen. Hierover vindt ook 
afstemming plaats tussen de Economie071 gemeenten. Over de uitkomsten hiervan zullen wij u 
spoedig informeren. 
 
Sport 
Wethouder Willem Joosten heeft de afgelopen dagen contact gehad met de diverse 
sportverenigingen om de huidige situatie met hen te bespreken. Ook hier willen we in beeld brengen 
en houden wat er bij de verenigingen leeft en of en zo ja wat wij hier als gemeente in kunnen 
betekenen. Over de uitkomsten hiervan en de ontwikkelingen zullen wij u natuurlijk op de hoogte 
houden. 
 
Dienstverlening 
Vanaf woensdag 18 maart 2020 gelden er andere openingstijden voor het gemeentehuis, en voor de 
balies van burgerzaken. 
•De publieksbalie is open op alle werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur; 
•De balies van burgerzaken zijn open op alle werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur; 
•Wij blijven telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 071 – 54 58 500; en vermelden daarbij dat 
inwoners er wel rekening mee moeten houden dat de wachttijd langer dan gebruikelijk kan zijn; 
•De middag- en avondopenstelling op woensdag vervalt; 
•Het gemeentehuis is van maandag t/m vrijdag om 13.00 uur gesloten. 
De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van 
burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
om geboorteaangifte en aangifte van overlijden. Met overige zaken vragen wij inwoners te wachten 
als dat mogelijk is. 
 
Incluzio 
De balie van Incluzio in het gemeentehuis is gesloten. Alle groepsactiviteiten, dagprogramma's en 
het inloopspreekuur op woensdag (in Dwars) zijn afgelast. Deze maatregelen gelden in ieder geval 
tot 6 april. Het team van Incluzio blijft de noodzakelijke hulp en ondersteuning bieden aan 
Leiderdorpers. Zij blijven per mail: leiderdorp@incluzio.nl of telefonisch 071-5413536 bereikbaar. 
 
Gemeentelijke organisatie 
Thuiswerken voor iedereen behalve medewerkers in vitale functies 
Medewerkers met een vitale functie werken in het gemeentehuis. Het gaat hier om burgerzaken en 
de collega’s van telefonie. De buitendienst werkt in shifts. Medewerkers, die geen vitale functie 
hebben, werken thuis.  
 
Bijeenkomsten 
Alle gemeentelijke bijeenkomsten zijn vooralsnog afgelast, zoals het inloopspreekuur van wethouder 
Rik van Woudenberg, de inloopavond Ericalaan (24 maart) en de inloopavond over mobiliteit (26 
maart).  
 
Sluiting (openbare) gebouwen 
Het MEC (Milieu Educatief Centrum), de kinderboerderij, de bibliotheek en Zwembad De Does zijn 
gesloten. 
 
Evenementen 
Ook verschillende evenementen zijn afgelast: 
- 21 maart: Landelijke Opschoondag 



- 21 maart: Joop Zoetemelk Classic 
 
Website 
Op de website van de gemeente verwijzen wij door naar de website van het RIVM voor alle actuele 
informatie over het Coronavirus. Daarnaast informeren wij onze inwoners en ondernemers over de 
impact van het virus op onze gemeenschap. Dat doen wij ook via onze social media.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
Herman Romeijn                            Laila Driessen 
secretaris                                           burgemeester 
 


