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Bijlage(n):

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
11 februari.
Besmettingen heel langzaam omlaag
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 50.041 mensen positief getest op COVID-19
(corona); 1.053 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 640 personen zijn
overleden.
In Voorschoten zijn nu in totaal (cumulatief) 1.154 bewoners positief getest op corona; 19
mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 21 personen overleden (cijfers week 6 t/m
donderdag).
Lockdown: de maatregelen zijn verlengd tot 2 maart
De rijksoverheid heeft deze week besloten om de strenge lockdown tot 2 maart te verlengen.
De horeca, veel winkels en publieke locaties blijven voorlopig dicht. Besloten is om de scholen
op 8 februari weer te openen. De avondklok is tevens verlengd tot 2 maart.
Het is per 10 februari wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij niet essentiële
winkels. Er moet een tijdslot van minimaal 4 uur zitten tussen het moment van bestellen en
ophalen.
Lokaal toezicht en handhaving
Sinds de avondklok is het sfeerbeeld in Voorschoten nog steeds rustig. Boa’s en politie
controleren nog steeds zoveel mogelijk of de regels worden nageleefd. Door de sneeuwval en
door ijs gaan er meer mensen naar buiten. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een weekend
van veel ijspret. Wellicht kan dit leiden tot groepsvorming. Hier wordt extra op gecontroleerd.
IJsbaan open
Ook is de IJsbaan weer open. Leden kunnen hier gebruik van maken. Er wordt gewerkt met
tijdslots en er mogen 300 personen tegelijk van de ijsbaan gebruik maken. Voor de schaatsbaan
ligt het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn oorspronkelijk hoger (de KNSBmaatstaf gaat uit van max per 35 m2 1 schaatser). Op dit moment wordt echter gestart met
een duidelijk lager aantal en bezien hoe dat gaat. De gemeente en de IJsclub werken nauw
samen.

Scholen zijn weer open
De scholen in Voorschoten zijn allemaal afgelopen maandag weer open gegaan. Handhaving
dagelijks controleert voor aanvang en afloop bij scholen. Dit, omdat op de eerste dag dat de
scholen open waren, er bij sommige scholen werd geconstateerd dat er veel ouders gezellig
dicht bij elkaar stonden en zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden.
Buitenschoolse opvang nog gesloten
De buitenschoolse opvang is nog niet open gegaan. Al tijdens de lockdown heeft de gemeente
gesprekken gevoerd met kinderopvangorganisaties. Ook nu de scholen weer open zijn, blijkt er
grote behoefte te zijn aan noodopvang voor ouders die bijvoorbeeld in de zorg werken of andere
beroepen die voor noodopvang in aanmerking komen. De gemeente bemiddelt hierin.
Afhalen in winkels
Het is vanaf 10 februari weer mogelijk om bij niet-essentiële winkels producten te bestellen en
op te halen bij de winkel zelf. Dit is gebonden aan een afgesproken tijdstip en een afgesproken
afhaalpunt.
Ondernemers
In Wassenaar hebben huisartsen aangegeven dat er veel ondernemers psychisch in de knel
zitten. Daar is ook in de landelijke media aandacht aan geschonken. In Voorschoten is dit
signaal niet afgegeven, maar we zijn als gemeente wel bezig om te voorkomen dat mensen
psychisch vast komen te zitten. Er is een ondernemersloket bij Voorschoten voor Elkaar waar
ondernemers breder kunnen worden geholpen dan alleen maar financieel. Daarnaast wordt
gekeken wat de mogelijkheden zijn voor extra steun los van de steun van het rijk bijvoorbeeld
ook waar het gaat om ZZP-ers. We komen hier op een later moment op terug.
TOZO-, WW-, en bijstandsuitkeringen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3) kent twee
voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. In
Voorschoten maken inmiddels 68 ondernemers gebruik van deze regeling.
Bijstandsuitkeringen
Vooralsnog zien we geen hele grote stijging ten opzichte van de eerdere bijstandsaanvragen
toen er nog geen Corona was. Het aantal bijstandsuitkeringen is op dit moment in Voorschoten
299, twee weken terug was dit 297.
Netwerkgesprekken en communicatie
Door middel van netwerkgesprekken houden we als college nog steeds 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.
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