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Lokale stand van zaken rondom coronavirus gemeente
Voorschoten
Infographic vaccinatiestrategie

Geachte raad,
Gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen – zowel landelijk als lokaal -,
benadrukken we dat de informatie in deze brief de stand van zaken weergeeft van donderdag
14 januari.
Besmettingen blijven oplopen
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds erg hoog. Het is een forse opgave om de cijfers
naar beneden te krijgen.
In heel Hollands Midden zijn er nu in totaal 44.886 mensen positief getest op COVID-19
(corona); 930 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 535 personen overleden.
In Voorschoten zijn nu in totaal (cumulatief) 1036 bewoners positief getest op corona; 16
mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 18 personen overleden (cijfers week 2 t/m
donderdag).
Lockdown: de maatregelen zijn verlengd tot 9 februari
De rijksoverheid heeft deze week besloten om de strenge lockdown tot dinsdag 9 februari te
verlengen. De horeca, veel winkels en publieke locaties blijven voorlopig dicht. Mensen werken
zoveel mogelijk thuis. Misschien mogen de basisscholen vanaf 25 januari open, maar dat hangt
af van de uitkomsten van onderzoek naar de besmettelijkheid van de Britse coronamutatie.
Zicht op vaccinatie
Het goede nieuws is dat deze week de eerste mensen zijn gevaccineerd. Dat geeft perspectief.
De rijksoverheid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werken overuren om zo veel
mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren. In de bijlage vindt u de vaccinatiestrategie van
de rijksoverheid.
Vaccinatielocaties
Het is inmiddels duidelijk dat niet iedere gemeente een eigen grote locatie hoeft in te richten
voor het vaccineren. De locatie moet iedere dag van 08.00 tot 20.00 uur én voor langere tijd
beschikbaar zijn. Verder stelt de rijksoverheid strenge eisen aan bereikbaarheid en veiligheid.
Daarom kiest zij er nu voor om het vaccineren te centraliseren. Dat betekent dat er misschien
geen grote vaccinatielocatie in Voorschoten komt.
De aanpak van de GGD is nu als volgt:

1. De eerste vaccinatielocatie in de regio Hollands Midden is in het Event en Convention
Center (ECC, het voormalige Holiday Inn hotel) in Leiden. Deze locatie blijft tot het
einde van de vaccinatiecampagne in gebruik.
2. Voorbereiding voor de volgende twee grote vaccinatielocaties is in gang gezet. Het
streven is om deze locaties voor 1 februari in Gouda en Alphen aan den Rijn in te
richten.
Deze locaties worden, naast de locatie in Leiden, gebruikt voor de vaccinatie van
mobiele 60-75 jarigen. Het is nog niet duidelijk wanneer er op deze locaties gestart
wordt met vaccineren. Dat is afhankelijk van de levering van vaccins.
3. De vaccinaties worden vooral gegeven door huisartsen. Er is echter meer nodig dan bijv.
bij een griepvaccinatie. Dit vanwege een benodigde zitplaats/rustplek na de prik.
Daarom bekijken wij of hulp en/of andere locatie(s) nodig zijn. Als voorgaande drie
hoofdlocaties ingericht zijn, richt de GGD zich op de organisatie van vier kleinere
locaties. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden tot de vaccinatielocatie
voor zoveel mogelijk inwoners wordt beperkt. Ze kijken naar de volgende locaties:
a) Een locatie in Zuidplas en omgeving
b) Een locatie in de Krimpenerwaard
c) Een locatie centraal in de Duin & Bollenstreek
d) Een locatie in Leiderdorp of omgeving.
Rol van de gemeente
De gemeente heeft veel contact met de GGD, huisartsen en zorginstellingen over de
vaccinatiestrategie. Zijn de medewerkers en bewoners die in aanmerking komen voor de eerste
ronde inmiddels op de hoogte? Lukt het om een ruimte in te richten voor het vaccineren van
medewerkers en bewoners? Hebben ze hulp nodig van de gemeente, bijvoorbeeld bij het
verkrijgen van extra hygiënemiddelen? Ook is de gemeente nu al bezig met het organiseren van
vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en zelf geen vervoer hebben of kunnen regelen en
de Wmo-consulenten hebben een oproep gekregen om zich te laten vaccineren.
Noodopvang
De gemeente kreeg van de basisscholen het signaal dat er tijdens de tweede coronagolf veel
meer ouders gebruik maken van de noodopvang. De combinatie tussen het digitaal lesgeven en
het opvangen van de kinderen op school, is voor sommige scholen bijna niet meer vol te
houden. De gemeente, de basisscholen, kinderopvangorganisaties, de GGD en Voorschoten
Voor Elkaar hebben een online gesprek gevoerd om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen.
Hulp van kinderopvangorganisaties
De scholen komen mensen tekort, vooral in de middag. In het gesprek hebben
kinderopvangorganisaties aangeboden om, waar dat kan, pedagogisch medewerkers uit te lenen
om te helpen op school. De gemeente bekijkt nu hoe dit aanbod zo goed en veilig mogelijk
verdeeld kan worden.
Hulp van sportverenigingen, naschoolse opvang en het jongerenwerk
Ouders van pubers geven aan dat ze graag zien dat er activiteiten komen waar ze hun kinderen
voor de nodige beweging en afleiding af en toe naar toe kunnen sturen. De partijen die
verbonden zijn aan het sportakkoord denken er samen over na of ze dit kunnen organiseren.

Inzet coronagelden
In de vorige brief hebben we aangegeven hoe we organisaties en instellingen in het dorp
financieel ondersteunen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een informatiebrief over de
effecten van corona op de begroting 2020 die de gemeente zelf betreft. Dit is een
samenvoeging van hetgeen in de voorjaars- en najaarsnota is opgenomen.
Bestuurlijke terugblik op coronaperiode
Op dinsdag 19 januari vindt er een digitale bijeenkomst voor raadsleden plaats. Hier geeft de
voorzitter van Veiligheidsregio een korte toelichting de evaluatie over de afgelopen periode.
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. Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen
binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. In
Voorschoten maken inmiddels 81 mensen gebruik van deze regeling. Het aantal WW-uitkeringen
in Voorschoten is voor deze maand nog niet binnen. Het aantal bijstandsuitkeringen staat op dit
moment op 299 in Voorschoten (versus 302 in oktober en 290 eind december).
Lokaal toezicht en handhaving
Sinds de strenge lockdown is het sfeerbeeld rustig. Er wordt ook weinig jeugd aangetroffen op
straat en in de parken. Boa’s en politie controleren nog steeds zoveel mogelijk of de regels
worden nageleefd, zowel bij sportverenigingen, winkels, horeca en in de openbare ruimte. De
focus bij de controles blijft de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand en of alle locaties die
gesloten moeten zijn ook daadwerkelijk dicht zijn.
Netwerkgesprekken en communicatie
Door middel van netwerkgesprekken houden we een vinger aan de pols bij onze partners en via
hen ook bij onze meest kwetsbare inwoners. Wat leeft en speelt er en wat zijn de knelpunten.
We kijken welke verbindingen er gelegd kunnen worden (bijvoorbeeld tussen de scholen en de
kinderopvangorganisaties) en welke inwoners extra ondersteuning nodig hebben. Met berichten
in de huis-aan-huisbladen en op social media informeren we over de maatregelen, maar we
sluiten ook aan op de impact die ze hebben op het dagelijks leven.

Met vriendelijke groet,
Ch.B. Aptroot,
burgemeester

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Vaccinatiestrategie

Deze afbeelding is gebaseerd op de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de
vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe)

groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op
basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.
Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Doelgroepen
Doelgroep

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.
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Verpleeghuisbewoners en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling.

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen
(IC en kliniek, ambulance, spoedeisende
hulp).

Intramurale GGZ-cliënten
en hun zorgmedewerkers.
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Huisarts
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GGD / huisarts
Thuiswonenden van 60-75 jaar.
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Centrale locatie

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

NB: Alle leveringen zijn onder
voorbehoud van markttoelating.

Indicatief leveringsoverzicht COVID-19 vaccins (x 1mln)
2020 2021
Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

0,165

2,2

3

3

-

-

8,4

A BioNTech/Pfizer (opties)

-

0,5

1,5

1

0,8

-

3,8

B Moderna

-

0,4

1,36

1,36

3,1

-

6,2

C AstraZeneca

-

4,5

5,2

2

-

-

11,7

C CureVac

-

0,6

1,6

2

2,2

2,2

8,6

C Janssen

-

-

3

6

2,3

-

11,3

C Sanofi

-

-

-

5,85

5,85

-

11,7

8,2

15,7

14,25

2,2

61,7

TOTAAL 0,165

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

21,2

TOTAAL

Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet
mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar.

Afhankelijkheden vaccins
Mensen van 18-60 jaar
met een medische indicatie.

2022

Q4
A BioNTech/Pfizer

Centrale locatie

Via EU: Afspraken met 6
vaccin-ontwikkelaars. Het
Europese Medicijn Agent
schap (EMA) beoordeelt of
een vaccin tegen corona
veilig en effectief is.

Alle overige zorgmedewerkers.
Geschiktheid
Niet alle vaccins zijn
geschikt voor iedereen
(ouderen, kwetsbaren).
Afhankelijk van beoordeling EMA.

Levering
Hoe meer vaccins,
hoe meer vaccinaties
mogelijk. Er wordt
geleverd in tranches.

Distributie
Wijze van verpakking
en levering (-70 graden)
zijn van invloed op het
vaccineren.

Mensen van 18-60 jaar.
(zonder medische indicatie)

