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Op 12 maart heeft de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) beraad gehad over de gevolgen van COVID19, beter bekend als het Corona virus. De VRH heeft vervolgens voor de regio een GRIP 4 situatie
ingesteld. Dit houdt in dat er regionaal opgeschaald is naar een crisissituatie.
Naar aanleiding van de gevolgen rond COVID-19 en de informatie vanuit de landelijke pers en het
Veiligheidsteam, heb ik per direct een gemeentelijk kernteam samengesteld dat vanaf heden regelmatig
de stand van zaken zal bespreken over COVID-19 en de effecten daarvan op de Rijswijkse samenleving.
Bekeken wordt waar vanuit de gemeente Rijswijk op geanticipeerd kan worden en welke acties nodig
zijn.
Het kernteam heeft vandaag overleg gehad en de huidige situatie in Rijswijk besproken. De volgende
(actie)punten kwamen naar voren:
1. Volgen landelijke en regionale richtlijnen
Regionaal worden de landelijke richtlijnen gevolgd met betrekking tot COVID-19 en zijn –
vooralsnog – geen nadere maatregelen noodzakelijk.
2. COVID-19 gevallen
Er zijn geen patiënten besmet met het Corona-virus bekend in Rijswijk.
3. Bijeenkomsten/ Evenementen
Minister Bruins voor Medische zorg en Sport heeft, ook namens de minister van Justitie en
Veiligheid, opdracht gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen van 13 maart
tot en met 31 maart af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea,
concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
4. College van B&W
Er is besloten dat de volgende, door de gemeente (mede) georganiseerde, evenementen geen
doorgang zullen vinden
Maandag 16 maart 2020:
- bewonersavond Van Dijck- en Van Ostadelaan in Florance Woonzorgcentrum
Woensdag 18 maart 2020:
- Nationale Boomfeestdag bij de Rehobothschool (met ouders en kinderen)
- Schaakkampioenschap bij basisschool De Kronenburgh
- Naturalisatiebijeenkomst. De Naturalisatiebijeenkomst wordt op andere wijze vormgegeven.
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5. Raadsvergaderingen
Na overleg met leden van het Presidium is besloten, tot 31 maart geen bijeenkomsten te
houden. Dit betekend dat de volgende bijeenkomsten komen te vervallen:
Maandag 16 maart 2020:
- De training voor de audit commissie
Dinsdag 17 maart 2020:
- beeldvormende sessies/ presentaties
Dinsdag 24 maart 2020:
- beeldvormende sessies/ presentaties
- de 2 forum vergaderingen. De twee voorstellen worden rechtstreeks behandeld in de raad
van 7 april. Als over de voorstellen technische vragen worden gesteld, moeten die 10 dagen
vooraf aangeleverd worden. De stukken worden vanaf heden gepubliceerd.
Woensdag 1 april 2020:
Regionale H-10 bijeenkomst
Nagegaan wordt of de geplande raadsbijeenkomst in Wassenaar van 25 maart doorgang heeft.
6. Communicatie
Op de gemeentelijke website dragen we de landelijke boodschap uit. Omgevingsbeelden worden
gemonitord. De indruk is dat het op social media rustig is in Rijswijk.
Iedereen die vragen heeft over COVID-19/ het Corona virus, kan deze stellen via
communicatie@rijswijk.nl of stadhuis@rijswijk.nl .
Namens de burgemeester is reeds een statement richting de pers afgegeven. Deze treft u
bijgaand aan.
7. Continuïteit gemeentelijke organisatie
Er is een continuïteitsplan voor de gemeentelijke organisatie. Binnen de gemeentelijke
organisatie wordt er alles aan gedaan om de dienstverlening in stand te houden.
De publieksbalies blijven open. Medewerkers, die hun werk vanuit huis kunnen doen, werken
thuis. Medewerkers en klanten worden verzocht om bij klachten thuis te blijven en alleen voor
noodzakelijke dingen naar het stadhuis te komen.
Ik zie dat de ontwikkelingen rondom COVID-19 zich nu snel opvolgen. Daarom zal het kernteam
komende maandag, 16 maart, opnieuw samenkomen om de stand van zaken te bespreken en acties af
te stemmen. Een samenvatting daarvan vindt u in de volgende raadsinformatiebrief.
Tenslotte ontvangt u als bijlage de brief van de VRH van 13 maart met de laatste ontwikkelingen met
betrekking tot COVID-19.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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