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Onderwerp

Update corona 8 januari 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de eerste corona-update van dit nieuwe jaar informeren wij u over het verloop van de
feestdagen en jaarwisseling en het oud en nieuw-programma voor onze jeugd. En vooral over de
eerste uitslag van het uitbraakonderzoek op de Willibrordschool, waarmee onze gemeente deze
week opnieuw in het nieuws kwam.
Terugblik handhaving jaarwisseling
De jaarwisseling van 2021 was zeer bijzonder wegens de coronacrisis en het landelijke vuurwerkverbod. Onder andere door het vuurwerkverbod is de jaarwisseling in Lansingerland, op enkele
incidenten na, rustig verlopen. Er werd waarneembaar zwaarder vuurwerk afgestoken, dat niet tot
de toegestane categorie F1 behoorde. Voor zover bekend liepen inwoners geen letsel op bij het
afsteken van het vuurwerk.
Met behulp van onze veiligheidspartners hebben wij gezamenlijk ingezet op het handhaven van de
coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Helaas werd er niet altijd even goed gelet op de
maatregelen en waren er wel wat vernielingen en incidenten, waarbij de politie en brandweer
meerdere keren moesten uitrukken. Er is voor ruim C 28.500,- aan schade aangebracht aan
gemeente objecten. Dit bedrag is vergelijkbaar met het schadebedrag van 2020.
Terugblik jeugdactiviteiten tijdens de kerstperiode
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie heeft Jeugd- en Jongerenwerk extra activiteiten georganiseerd voor
jongeren. Van deze activiteiten heeft twee keer het “Jachtseizoen” plaatsgevonden, een
levensecht GPS actiespel. De buitenactiviteiten freerunnen in samenwerking met Lansingerland
Beweegt zijn afgelast vanwege het slechte weer en worden doorgeschoven naar de aankomende
weken, waarin het jongerenwerk ook extra (sport)activiteiten organiseert.
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Tijdens de kerstvakantie heeft Jeugd- en Jongerenwerk ook individuele coaching gesprekken
gevoerd in The Point. Daarnaast zijn de jongerenwerkers dagelijks op straat aanwezig geweest en
hebben zij 29 december deelgenomen aan een actie met de boa's.
Oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling hebben wij ons als gemeente aangesloten bij het online LITNYE Festival
met bekende artiesten. Dit festival hebben wij gepromoot via onze eigen digitale gemeentekanalen, Jeugd- en Jongerenwerk en de organisatie van het festival. Het festival is goed bekeken
en heeft in totaal 70.000 kijkers getrokken.
Update uitbraakonderzoek Willibrordschool
Ruim 750 leerlingen, docenten en huisgenoten van de Willibrordschool hebben vorige week gehoor
gegeven aan de oproep om zich te laten testen. De eerste uitslagen van het uitbraakonderzoek zijn
inmiddels bekend. Op dit moment is er bij tientallen personen de infectie met de Britse variant
vastgesteld die te linken zijn aan de school. Dat is zorgelijk. De GGD Rotterdam-Rijnmond is
daarom deze week begonnen met het testen van ouders en kinderen van de scholen en
kinderopvang die naast de Willibrordschool liggen.
Onderzoek verbreden
Om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant hiervan begint
GGD Rotterdam-Rijnmond daarom deze week met het testen van ouders en kinderen van de scholen
en kinderopvang die naast de Willibrordschool liggen. Leerlingen, docenten en hun huisgenoten van
basisscholen de Acker en Groenehoek zijn deze week door de GGD Rotterdam-Rijnmond
uitgenodigd zich te laten testen. Ook zijn medewerkers, kinderen en hun huisgenoten van enkele
locaties van Smallsteps en de droomplaats (locatie Okidoki) uitgenodigd.
Ook uit een bredere screening van bewoners uit de regio Lansingerland, die recent positief werden
getest, is een aantal gevallen van de infectie met de Britse variant naar voren gekomen. Tot nu toe
blijkt dat het merendeel van deze COVID-19 besmettingen een relatie hebben met de school, of
met een van de gezinnen. Het Erasmus Medisch Centrum (EMC) doet nog verder onderzoek om te
kijken hoe groot de groep met de Britse variant (B 1.1.7) precies is.
Op basis van wat we tot nu weten, wordt men niet vaker ernstig ziek van de Britse variant.
Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten. Deze variant is waarschijnlijk
besmettelijker dan de ‘normale’ variant. Het is, vanwege de besmettelijkheid, erg belangrijk om
verdere verspreiding van het virus te stoppen. Het advies is daarom aan iedereen om zich goed aan
de maatregelen die nu gelden te houden, waaronder: afstand houden, sociale contacten tot een
minimum beperk en laat je testen.
De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om nog breder in
Lansingerland te gaan testen. Zodra hierover meer bekend is informeren wij hier separaat over.
Mocht het nodig zijn om meer kennis te vergaren om de verspreiding van het virus tegen te gaan,
denken wij dat het begrip en de bereidheid in Lansingerland om nog breder te testen groot zal zijn.
Dat is van belang voor de gezondheid van heel Nederland.
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Noodopvang blijft open
Het dagelijks nieuws over de Britse variant van het coronavirus levert veel vragen op.
Kan bijvoorbeeld de noodopvang via de kinderopvang of via school open blijven? Na afstemming
zien de GGD en de RIVM geen aanleiding om de noodopvang te sluiten. De noodopvang blijft dus
open. Ouders van een gezin met ouders die in cruciale beroepsgroepen zitten en opvang echt niet
zelf kunnen regelen, kunnen een beroep blijven doen op noodopvang via hun eigen kinderopvang of
via school. Dat geldt ook voor ouders met een kind in een kwetsbare positie. We informeerden de
scholen en kinderopvanglocaties in Lansingerland per brief hierover.
Geen aanvullende maatregelen
De burgemeester vindt het vooralsnog niet nodig lokaal aanvullende maatregelen te nemen. De
huidige maatregelen binnen de harde lockdown, beschermen ook tegen de Britse variant van het
virus. De burgemeester roept alle inwoners van Lansingerland nogmaals op zich strikt aan de regels
te houden, in het belang van ieders gezondheid.
Tot slot
Het vaccineren in onze regio is deze week begonnen. Laat dat ons, ondanks dat het nog wel een
tijd duurt voordat iedereen gevaccineerd is, bemoedigen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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