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Geachte raad,
We sturen u een extra brief in verband met de lockdown en de impact die dit heeft op onze
inwoners en op de ambtelijke organisatie. De afgelopen weken bleef het aantal besmetting en
ic-opnames toenemen en daarom was een lockdown onontkoombaar. Er zijn Voorschotenaren
én medewerkers die iemand hebben verloren, zelf ziek zijn geworden en vaak moeizaam
herstellen. Er zijn plaatsgenoten die niet de zorg konden krijgen waar ze op wachtten en die zo
hard nodig is. En ook in Voorschoten zijn mensen hun baan kwijt en knokken ondernemers om
hun bedrijf overeind te houden. Het college leeft zeer mee met al deze mensen.
Gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen – zowel landelijk als lokaal -,
willen we benadrukken dat de informatie in deze brief de stand van zaken weergeeft van
donderdag 17 december.
Besmettingen blijven oplopen
Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken sterk gestegen. Het is een forse opgave om
de cijfers naar beneden te krijgen. En daar moeten we samen onze schouders onder zetten.
In Hollands Midden zijn nu in totaal (cumulatief) 33.379 mensen positief getest op COVID-19
(corona); 770 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 409 personen overleden.
In Voorschoten zijn nu in totaal (cumulatief) 809 bewoners positief getest op corona; 13
mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 14 personen overleden (cijfers week 51
t/m donderdag).
Lockdown: de maatregelen tot en met 19 januari
Sinds 15 december geldt er een strenge lockdown. Veel winkels, scholen en publieke locaties
sluiten hun deuren. Mensen werken zoveel mogelijk thuis. Alles is er op gericht om het aantal
contactmomenten drastisch omlaag te brengen. Ondernemers en het onderwijs worden hard
getroffen. Maar ook gezinnen die het thuiswerken weer moeten combineren met het onderwijs

op afstand; mensen die het sociale contact en groepsactiviteiten missen; en ga zo maar door.
Het is meer dan vervelend, maar wel noodzakelijk.
In de bijlage vindt u een overzicht van de maatregelen en op de website van de rijksoverheid
vindt u de meest actuele informatie.
Zicht op vaccinatie
Gelukkig is er zicht op vaccinatie. Nederland verwacht in de eerste maanden van 2021 twee
soorten COVID-19-vaccins te kunnen gebruiken: het RNA ribonucleic acid-vaccin (Pfizer en
Moderna) en het vectorvaccin (AstraZeneca). Zodra de coronavaccins zijn geleverd, worden de
eerste groepen gevaccineerd.
In eerste instantie krijgen deze mensen de vaccinatie: zorgmedewerkers van verpleeghuizen;
medewerkers uit gehandicaptenzorg en thuiszorg; en bewoners van verpleeghuizen en
instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna wordt het vaccin voor
iedereen beschikbaar.
Lokaal toezicht en handhaving
Door de strenge lockdown is het sfeerbeeld nog rustiger geworden. Er wordt ook weinig jeugd
aangetroffen op straat en in de parken. De mondkapjesplicht wordt op de meeste plekken goed
nageleefd. Boa’s en politie controleren zoveel mogelijk of de regels worden nageleefd, zowel bij
sportverenigingen, winkels, horeca en in de openbare ruimte. De focus bij de controles ligt op
de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand en of alle locaties die gesloten moeten zijn ook
daadwerkelijk dicht zijn. Er wordt veel gecontroleerd en gehandhaafd binnen de gemeente. In
dat kader zijn er in één winkel drie medewerkers beboet, omdat zij weigerden een mondkapje
te dragen. De burgemeester heeft de ondernemer van deze zaak een last onder dwangsom
opgelegd, ook omdat er in de winkel aan een tafel werd gegeten door klanten.
Wijzigingen dienstregeling openbaar vervoer 2021
Omdat minder mensen met het openbaar vervoer reizen, gaan vervoerders Arriva en EBS vanaf
3 januari 2021 tijdelijke versoberingen in de dienstregeling doorvoeren. We informeerden u hier
eind november ook al over. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie
Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS). Dit zijn de wijzigingen
voor de buslijnen die binnen Voorschoten rijden:
-

Lijn 3 (Arriva): Rijdt op werkdagen en zondag na circa 21.00 uur niet meer en op zaterdag
na circa 22.00 uur niet meer.

-

Lijn 4 (Arriva): geen wijzigingen

-

Lijn 5 (Arriva): Gaat op werkdagen overdag van een 20-minutendienst terug naar een
halfuurdienst, enkele ochtendspitsritten vervallen en in de late avond wordt een uurdienst
geboden. Gaat op zaterdag een halfuurdienst rijden (i.p.v. 20 minuten) en vanaf circa
21.00 uur een uurdienst (i.p.v. een halfuurdienst). Gaat op zondag tot circa 10.00 uur een
uurdienst rijden (i.p.v. halfuurdienst) en idem vanaf circa 22.00 uur.

-

Lijn 42 (EBS): Gaat in de spits terug van een kwartierdienst naar een halfuurdienst.

-

Lijn 45 (EBS): geen wijzigingen

-

Lijn 46 (EBS): Het begin/ eindpunt van lijn 46 in de Vlietwijk in Voorschoten wordt
verplaatst naar station Voorschoten en de lijn wordt gekoppeld aan lijn 42 op de momenten
dat lijn 42 rijdt.

Deze wijzigingen zijn voor 14 december aangekondigd. Mogelijk vinden er aanvullende
wijzigingen plaats. De vervoerders zijn verantwoordelijk voor de communicatie over de
wijzigingen richting reizigers.
Extra geld voor maatschappelijke organisaties
De coronamaatregelen hebben ook een flinke gevolgen voor maatschappelijke organisaties, bijv.
buurthuizen (ook inkomstenverlies). We willen hen daarom, binnen onze mogelijkheden,
ondersteunen. We schelden eenmalig - voor een periode van maximaal zes maanden - de netto
huur kwijt aan niet commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed. Hier verbinden we wel
een aantal voorwaarden aan. De genoemde huurders (ongeveer 30) moeten aantonen dat zij
financiële schade hebben ten gevolge van de landelijke coronamaatregelen; en dat deze
financiële schade niet door andere regelingen wordt vergoed.
Bovendien doen wij een moreel appèl op de betrokkenen om alleen van dit aanbod gebruik te
maken als zij dit bedrag echt nodig hebben om hun maatschappelijke activiteiten uit te blijven
voeren. In veel gevallen hebben organisaties hun activiteiten anders moeten organiseren of
zelfs moeten laten vallen. Dat kan extra kosten opleveren, maar in sommige gevallen ook
minder kosten. En misschien hebben organisaties al een beroep kunnen doen op één van de
vele andere regelingen die er zijn rondom COVID-19.
Op korte termijn informeren we deze 30 huurders over ons besluit en de aanvraagprocedure.
Het eventueel resterende geld zetten wij in voor de maatschappelijke organisaties in
Voorschoten die geen vastgoed van de gemeente huren.
TOZO-, WW-, en bijstandsuitkeringen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3) loopt nog tot 1 juli 2021.
De TOZO kent twee voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor

bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige
regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. In Voorschoten maken
inmiddels 68 ondernemers gebruik van deze regeling.
Het aantal WW-uitkeringen in Voorschoten is inmiddels opgelopen tot 291 (versus 285 in
oktober). Het aantal bijstandsuitkeringen staat op dit moment op 299 in Voorschoten (versus
302 in oktober). Het aantal bijstandsuitkeringen daalt nog steeds in Voorschoten net als vorige
maand.
Netwerkgesprekken en communicatie
Tijdens netwerkgesprekken en door berichten in de huis-aan-huisbladen en op social media
steken we de Voorschotense inwoners, organisaties en ondernemers een hart onder de riem.
Natuurlijk informeren we over de maatregelen, maar we sluiten ook aan op de impact die ze
hebben op het dagelijks leven. Zo staat er volgende week een tweede burgemeestersbrief in de
lokale kranten om alle Voorschotenaren - ondanks de strenge maatregelen – goede feestdagen
te wensen. Ook zetten we de verschillende acties die in Voorschoten zijn opgetuigd om op een
veilige manier aandacht voor elkaar te hebben, in het zonnetje. We geven deze acties een
podium met de prijsvraag ‘Aandacht voor elkaar’. We vragen inwoners om acties te nomineren
die speciaal zijn bedacht om de coronatijd door te komen. In januari komt er een overzicht van
de inzendingen in de lokale kranten en reiken we een prijs uit aan de drie meest inspirerende
voorbeelden. Ook gaan we in januari in gesprek met een aantal kwetsbare inwoners en
betrekken we de huisartsen in onze netwerkstrategie.

Met vriendelijke groet,
Ch.B. Aptroot,

A. R. de Graaf,

burgemeester

gemeentesecretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Niet-essentiële winkels dicht.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Evenementen verboden.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

