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Zoals aangekondigd in mijn brief aan de raad van 13 maart stuur ik u een samenvatting van het overleg
van het gemeentelijke kernteam COVID-19 (Corona virus) dat vanochtend heeft plaatsgevonden.
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 nog steeds de landelijke richtlijnen gevolgd met betrekking tot COVID-19.
Sinds 15 maart geldt er een Noodverordening COVID-19 vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden.
Deze is aan de brief toegevoegd. Vanavond vergadert het Regionaal Beleidsteam (RBT) om
verdere maatregelen te bespreken.
2. COVID-19 gevallen
Er is een geregistreerde patiënt besmet met het Corona-virus in Rijswijk. Het gaat volgens de
GGD om een vrouw van tegen de 30.
3. Bijeenkomsten/ Evenementen
De lijn is dat alle gemeentelijke bijeenkomsten/evenementen zijn afgelast.
4. College van B&W
Het College heeft besloten voorlopig via conference calls te vergaderen.
5. Raadsvergaderingen
Gezien de nieuwe afgekondigde maatregelen zijn alle vergaderingen/ bijeenkomsten voor de
raad tot 7 april 2020 geannuleerd. Dit houdt tevens in dat het presidium van 6 april 2020 komt te
vervallen.
Door prioritering van acties in het kader van de bestrijding van het Corona virus kunnen
bepaalde werkzaamheden vertraging oplopen. Het kan mogelijk zijn dat gestelde raadsvragen
later dan de gestelde termijn beantwoord worden. Ik vraag u hiervoor coulance te hebben. De
ambtelijke organisatie zal de uitstaande vragen waar mogelijk zo spoedig mogelijk
beantwoorden.
Omdat beperkte bezetting op het Stadhuis ook voor vertraging kan zorgen voor de
beantwoording van raadsvragen, hoop ik dat u hier ook begrip voor heeft.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden

Het stadhuis is te bereiken met tram 17,

en richten aan: Gemeente Rijswijk, DIR/OOV&BO, Postbus 5305, 2280

bus 22, 23, 30, 50 en 51

HH Rijswijk

pagina 1 van 2

6. Communicatie
Op de gemeentelijke website en via andere media dragen we de landelijke boodschap uit.
Omgevingsbeelden worden dagelijks gemonitord. De indruk is nog steeds dat het op social
media rustig is in Rijswijk.
Het kernteam krijgt signalen uit de samenleving dat er vragen zijn over zaken als huwelijken, het
verplicht sluiten van (horeca)ondernemingen en dat ZZP-ers/ mensen met een nul-urencontract
zich zorgen maken over het gegeven dat ze de komende tijd geen inkomen hebben.
De gemeente zal een open brief op diverse gemeentelijke communicatiekanalen plaatsen en via
de pers verspreiden naar onze inwoners en ondernemers dat zij met hun vragen terecht kunnen
bij ons Klant Contact Centrum. Vanuit het Rijk wordt aanvullend een informatiepakket voor het
Midden- en Kleinbedrijf opgesteld die door de gemeente verspreid zal worden.
Tenslotte zal een themapagina van de gemeente Rijswijk in Groot Rijswijk gewijd worden aan
maatregelen tegen COVID-19.
7. Continuïteit gemeentelijke organisatie
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt de dienstverlening waar mogelijk in stand gehouden,
maar in afgeslankte vorm. Deze situatie zal gelden tot en met 6 april.
De publieksbalies blijven open, maar zullen op afspraak werken. De beperkte bezetting zal ook
verdeeld worden voor het bemensen van het Klant Contact Centrum, aangezien het aantal
vragen van burgers en ondernemers over COVID-19 en de gevolgen daarvan toenemen.
Het Kernteam zal overgaan in een Gemeentelijke Beleidsteam (GBT). Een volgend overleg als GBT
staat gepland op donderdag 19 maart. Na het RBT overleg van komende donderdag 19 maart, zal het
GBT vrijdag 20 maart opnieuw in overleg gaan en acties uitzetten.
Als laatste punt wil ik u meegeven dat we alle fysieke overleggen willen beperken in de komende
periode. Ik wil een ieder aansporen communicatie te laten verlopen via email en wanneer vergaderen
nodig is, dit te doen via een conference call of Skype.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot matregelen, breng ik daarvan op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Rijswijk,
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drs. M.J. Bezuijen
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