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Lokale stand van zaken rondom coronavirus gemeente
Voorschoten
Geen

Geachte raad,
Gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar in deze tijd soms opvolgen, zowel
landelijk als lokaal, benadrukken we dat de informatie in deze brief de stand van zaken
weergeeft van donderdag 20 mei.
Besmettingen dalen, steeds meer gevaccineerden
Het aantal coronabesmettingen is dalende. De afgelopen week zijn deze landelijk flink gedaald.
Dit komt voornamelijk doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Door deze positieve
trend zijn de eerder voorgenomen versoepelingen doorgegaan.
Aantal besmettingen Hollands Midden
In heel Hollands Midden zijn er nu, sinds maart vorig jaar, 79.047 mensen positief getest op
corona; 2.720 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 751 personen zijn
overleden.
In Voorschoten zijn nu in totaal (cumulatief) 1.801 bewoners positief getest op corona; 51
mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 24 personen overleden (cijfers tot en met
donderdag 21 mei).
Vaccineren
Inmiddels worden mensen geboren in 1963 en 1964 uitgenodigd voor een vaccinatie. Mensen
die in 1965 zijn geboren kunnen ook al een online afspraak maken voor vaccinatie, ook als zij
nog geen uitnodiging hebben gekregen. Dat kan via het online portaal www.coronavaccinatieafspraak.nl. Het vaccinatietempo gaat namelijk omhoog omdat er steeds meer vaccins
beschikbaar komen.
In totaal hebben nu 177.336 mensen uit Hollands Midden de eerste vaccinatie gekregen. 65.951
personen hebben ook de tweede prik al gekregen.
In Voorschoten hebben 6.387 inwoners de eerste prik gekregen en 2,757 personen de eerste én
de tweede prik. Dat is 24,9% van de inwoners van Voorschoten die in ieder geval al één prik
heeft ontvangen. Op dit moment worden 60-plussers gevaccineerd. De GGD Hollands Midden
vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.

Vanaf 18 mei versoepelingen van kracht
Deze week mag er weer meer, vooral op gebied van sport, cultuur en recreatie. Voorwaarde
hiervoor was dat het wekelijks gemiddelde van nieuwe ziekenhuis- en ic-opnames met minstens
20 procent zou afnemen. Dat is gelukkig het geval.
De kinderboerderij en de bibliotheek mogen weer open en mensen kunnen langer genieten van
het terras. Binnen mag voorzichtig iets meer op gebied van sport, dans, muziek en cultuur.
Lokaal toezicht en handhaving
Het algemene sfeerbeeld is nog steeds dat het rustig is op straat. De afgelopen weken is er
vanuit handhaving extra contact geweest met de horecaondernemers om de opening van de
terrassen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Er wordt meer jeugd aangetroffen op straat en in de parken . Net als vorig jaar werkt de
gemeente samen met jongerenwerkers en politie aan een plan van aanpak voor de zomer. De
insteek is: hoe blijven we zo goed mogelijk in contact met de jeugd; hoe organiseren we
binnen de mogelijkheden bepaalde activiteiten; en kunnen we tegelijkertijd de overlast tot een
minimum beperken.
TONK
Vanaf 24 maart is ook voor inwoners van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg
de zogeheten TONK-regeling aan te vragen. Deze regeling is bedoeld voor huishoudens die als
gevolg van Corona 25% of meer inkomensdaling hebben en moeite hebben hun vaste lasten
zoals huur, hypotheek, gas, water, licht te betalen. In Voorschoten maken 5 ondernemers
gebruik van deze regeling, 1 particulier en 7 onbekend.
TOZO-, WW-, en bijstandsuitkeringen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 4 inmiddels) kent twee
voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. In
Voorschoten maken inmiddels 104 personen 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
302, twee weken terug was dit 303.
Belactie ondernemers
Half maart is er een belactie opgestart om ondernemers (die Tozo 1 of 2 hadden aangevraagd)
te vragen hoe het met hen gaat. Inmiddels is deze belactie afgerond. Over het algemeen waren
de reacties positief. In totaal zijn er 156 ondernemers gesproken waarvan er 128 hun verhaal
kwijt wilden. 49 van de 167 ondernemers geeft aan dat zij moeite hebben hun bedrijf over eind
te houden. Van deze mensen hebben er 16 zakelijke schulden en 20, zowel zakelijk als privé.
Op de vraag wat de mensen nodig hadden gaven er 20 aan dat ze meer financiële
ondersteuning nodig zouden hebben. 43 van de 195 ondernemers gaven aan extra financiële
hulp te willen. De gemeente ondersteunt waar ze kunnen en ondernemers zijn attent gemaakt
op de verschillende regelingen of doorverwezen (BBZ, TOZO, Voor Elkaar).
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