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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
Landelijk is het aantal coronabesmettingen de afgelopen week 27% gedaald. Dit komt
voornamelijk doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Dankzij deze positieve trend
konden de voorgenomen versoepelingen zelfs eerder ingezet worden.
In heel Hollands Midden zijn er nu, sinds maart vorig jaar, in totaal 80.714 mensen positief
getest op COVID-19 (corona); 2.3789 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en
758 personen zijn overleden.
In Voorschoten zijn nu in totaal (cumulatief) 1.836 bewoners positief getest op corona; 52
mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis; en 24 personen overleden (cijfers tot en met
donderdag 3 juni.
Vaccineren
Inmiddels mogen steeds meer mensen een afspraak maken voor vaccinatie. Deze week zijn de
mensen uit 1982 al aan de beurt. De vaccinatiebereidheid in onze regio is hoog. De GGD
spreekt van een gemiddelde rond de 85%. In totaal zijn 197.717 mensen uit Hollands Midden
gevaccineerd met de eerste vaccinatie. 86.089 personen hebben de eerste en de tweede prik
gekregen. In Voorschoten hebben 3.397 personen de eerste en de tweede prik ontvangen.
Inmiddels heeft 27,9% van de inwoners van Voorschoten in ieder geval al één prik ontvangen.
Op dit moment worden 60-plussers gevaccineerd. De GGD Hollands Midden vaccineert op drie
locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.
Vanaf 5 juni: ‘open, tenzij’
Het huidige pakket maatregelen wordt vanaf zaterdag 5 juni versoepeld. Op 5 juni zetten we de
derde stap van het openingsplan en gaat bijna alles open, waaronder restaurants, bioscopen en
musea. Er gelden wel voorwaarden. Meer details over de versoepelingen zijn te vinden op de
website van de rijksoverheid.
Lokaal toezicht en handhaving
Het algemene sfeerbeeld is nog steeds dat het rustig is op straat. Er zijn geen incidenten of
bijzonderheden te melden.

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. Met name bij de
evenementenbranche leven op dit moment vragen. Wat mag deze zomer al, en wat mag er –
naar verwachting – vanaf september? Om deze en andere vragen te bespreken, zal de
burgemeester hen binnenkort uitnodigen voor een (online) gesprek.
On- en offline heeft de gemeente de afgelopen weken aandacht geschonken aan de
versoepelingen en de impact daarvan op inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Ook wordt er herhaaldelijk gewezen op informatieve websites zoals
www.coronavaccinatie.nl en www.wijsopreis.nl.
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