Van:
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Aan:
Onderwerp: Voortgangsbericht college over Coronavirus, 25 maart 2020

Geachte leden van de raad,
De noodzakelijke maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus hebben veel impact op ons
leven van alledag. Wij 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
Alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden roepen alle inwoners dringend op zich te
houden aan het advies om afstand van elkaar te houden. Via sociale media is deze oproep meerdere
keren verspreid. In het afgelopen weekend werd dringend verzocht specifiek plekken te mijden zoals
stranden, bossen, milieustraat en bouwmarkt omdat daar teveel mensen waren. Op zondag ging er
daarom ook een NL-alert uit en waarschuwingen van burgemeesters.
De op maandag 23 maart aangekondigde extra maatregelen en de bestaande maatregelen wil de
overheid beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een
noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke
locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
Over deze noodverordening ontvangt u via de griffie een e-mail.
De burgemeester benadrukt overal waar zij komt om gepaste afstand van elkaar te houden, om
zoveel mogelijk te proberen niet op drukke tijdstippen boodschappen te doen en om aan onze
kwetsbare ouderen te denken.
Op dinsdag 24 maart heeft de burgemeester de voetbalkooi op het Nievaartpad gesloten omdat het
daar steeds drukker werd en het een hangplek werd voor (oudere) jongeren. De groep werd te groot
en het afstand houden van anderen met minimaal 1,5 meter was in de voetbalkooi niet meer
mogelijk.
Scholen en kinderopvang
De opvang van kinderen bij kinderdagopvang en onderwijs door de weeks, overdag, gaat
onveranderd door:
Scholen vangen kinderen tijdens schooltijden op;
Kinderopvangorganisaties vangen kinderen van 0-4 jaar op en basisschoolkinderen in de
voor- en naschoolse opvang;
Dit geldt voor gezinnen met minimaal 1 ouder werkzaam in een cruciaal beroep, of ze nu
wel of geen contract voor de kinderopvang hebben.
Voor ouders die geen contract voor kinderopvang hebben is de opvang kosteloos.
Het kan nodig zijn om kinderen ook in de avond, nacht of in de weekenden op te vangen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze 24-uurs noodopvang voor kinderen van
0 - 12 jaar, maar heeft deze rol gedelegeerd aan FloreoKids.
Ook deze opvang is bedoeld voor gezinnen met minimaal 1 ouder werkzaam in een cruciaal beroep,
of ze nu wel of geen contract voor de kinderopvang hebben. De opvang is kosteloos.

Continuïteit van de jeugdhulp
Het JGT is bezig met inventariseren welke gezinnen er extra hulp nodig hebben en voor welke
gezinnen het nodig is dat een kind bijvoorbeeld wel naar school kan blijven gaan, i.v.m. een lastige
thuissituatie. De gemeente heeft regelmatig contact met het JGT. Het JGT werkt de komende
periode niet op locatie, maat vanuit huis. Het JGT is wel bereikbaar.
Uit alle reacties van aanbieders heeft de TWO (Tijdelijke Werkorganisatie) Jeugdhulp het volgende
globale beeld:
1.
Frequentie en intensiteit van ambulante begeleiding en behandeling neemt af voor een deel
van de doelgroep;
2.
Frequentie en intensiteit van ambulante begeleiding en behandeling neemt toe in kader van
wegvallen school/dagbesteding;
3.
Dagbehandeling en dagbesteding zijn grotendeels dicht;
4.
Intensiteit van hulp bij verblijf neemt toe omdat ook voor deze jeugdigen school en/of
dagbesteding wegvalt;
5.
Instroom voor nieuwe jeugdigen is veelal beperkt tot spoed en (dreigende) crisissituaties.
Spoedeisende en kritische jeugdhulp gaat voor op planbare en minder intensieve jeugdhulp.
Jeugdhulp in Holland Rijnland wijkt hierin momenteel niet af van het landelijke beeld.
De TWO jeugdhulp:
1. Heeft contact met jeugdhulpaanbieders, coöperatie JGT's en GI's;
2. Monitort zorgcontinuïteit en ontwikkelingen zorglandschap;
3. Zet veel gestelde vragen (Q en A) voor jeugdhulpaanbieders op website.
Via de Servicedesk van de TWO komen diverse vragen binnen van aanbieders. De veel gestelde
vragen nemen zij (dagelijks) op in een Q en A op de website www.jeugdhulphollandrijnland.nl
Gezien de Corona maatregelen zijn wij genoodzaakt de aanbesteding van de Toegang tot jeugdhulp
tot nader orde uit te stellen. Naast het feit dat aanbieders in deze tijd door het druk bezig zijn met
het in stand houden van de verlening van jeugdhulp, is het nu niet mogelijk om bijeenkomsten te
organiseren rondom de aanbesteding. De komende dagen gaan we het gesprek aan met de TWO en
de coöperatie om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.
Incluzio
Incluzio Leiderdorp blijft hulp en ondersteuning bieden aan Leiderdorpers. Zij doen dit op een
andere manier dan normaal. De groepsactiviteiten en financieel spreekuur zijn afgelast als gevolg
van het Coronavirus. Het team van Incluzio en de vele vrijwilligers bieden nu telefonisch een
luisterend oor of bieden op andere manieren individuele ondersteuning. Dit doen zij zoveel als
mogelijk op afstand. Op hun website, social media kanalen, Unity tv en in het Leiderdorps Weekblad
komen zij daarnaast regelmatig met Corona ‘tips en tricks’, bijvoorbeeld over hoe vitaal te blijven,
sociaal contact te blijven houden en financieel het hoofd boven water te houden.
Incluzio blijft op werkdagen bereikbaar per mail: leiderdorp@incluzio.nl of via 071-5413536.
Ondernemers
Wethouder Daan Binnendijk heeft vorige week intensief overlegd met de BSGR en de andere
gemeenten in deze gemeenschappelijke regeling om er voor te zorgen dat ondernemers uitstel van
betaling van de belastingaanslag krijgen. Dit uitstel geldt tot 31 augustus 2020.
Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die in financiële moeilijkheden raken door (de maatregelen
tegen verdere spreiding van) het coronavirus kunnen aanspraak maken op Bijzondere Bijstand
Zelfstandigen (BBZ). Voor ondernemers in Leiderdorp wordt deze regeling uitgevoerd door het
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Sport
Bijna alle sportverenigingen zijn gesproken. Wat we over het algemeen horen is dat
sportverenigingen goed worden geïnformeerd door de Rijkoverheid en de sportbonden. Er lijken
geen acute problemen op de korte termijn. Deze ontstaan wel op de midden en de lange termijn
door bijvoorbeeld gederfde contributie-, sponsor- en barinkomsten. We houden hierover contact
met de verenigingen en volgen de ontwikkelingen qua mogelijke compensatieregelingen die op
landelijk niveau worden besproken tussen de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), NOC*NSF en het
Ministerie van Volksgezondheid en Sport.
Bezwaarschriftencommissie
De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie zijn geannuleerd, maar zij onderzoeken of deze
in een andere vorm plaats kunnen vinden. Het ambtelijk horen en de informele aanpak bij bezwaren
gaat in beginsel via telefoon of skype door.
Dienstverlening
Vanaf maandag 23 maart zijn wij telefonisch bereikbaar op:
•Maandag t/m donderdag van 8.30 uur – 16.00 uur
•Vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur
Openingstijden voor het gemeentehuis en 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.
Milieustraat
De milieustraat is geopend volgens de reguliere openingstijden. Wel geldt vanaf nu dat er maximaal
10 inwoners op het terrein mogen zijn om hun afval te brengen.
Kabels en leidingen
De bedrijven die kabels en leidingen leggen in ons dorp, bijvoorbeeld Ziggo en Liander, hebben
toestemming om door te blijven werken. Hierbij zullen zij alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Gemeentelijke organisatie
Het continuïteitsplan is geactualiseerd. Hierin staat beschreven hoe de meest belangrijke
gemeentelijke processen door kunnen gaan. We zijn ook druk bezig met het voorbereiden van
scenario’s om de ontwikkeling van deze crisis op alle facetten van de samenleving en onze
organisatie in kaart te brengen. Het college komt, op gepaste afstand, zowel op dinsdag als
donderdag bij elkaar.
Evenementen
Ook verschillende evenementen zijn afgelast:
- Koningsdag
- Herdenking 4 mei

- Viering 5 mei
- alle festiviteiten die voorbereid zijn voor de viering van 75-jaar vrijheid
De Heemtuin is vanaf 24 maart gesloten. Het 1,5 meter afstand houden is in de Heemtuin niet te
garanderen met de smalle paden en mensen die elkaar willen passeren.
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.
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burgemeester en wethouders,
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