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Geachte leden van de raad,
In navolging van de brieven van 13 maart en 16 maart, die ik eerder aan uw raad stuurde, stel ik u hierbij
wederom op de hoogte van de laatste stand van zaken in de landelijke, regionale en lokale
ontwikkelingen rond COVID-19/ Corona virus. Tevens stuur ik u als bijlage van deze brief 2
persberichten van 31 maart en 2 april van de Veiligheidsregio Haaglanden en de Noodverordening van 2
april tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 26 maart 2020.

Landelijk
Verlenging Landelijke Corona maatregelen
Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle Corona-maatregelen in Nederland worden verlengd tot en
met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna
nodig is.
De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare
groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk
aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de
capaciteit op de Intensive Care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie
onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden. Voor een nadere uitleg over de
verlenging van deze landelijke maatregelen verwijs ik u naar:
https://www.rijswijk.nl/nieuws/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april.

Regionaal
In de afgelopen periode is het Regionaal Beleidsteam (RBT) verschillende malen bij elkaar gekomen. Al
sinds het begin van deze crisis wordt gewerkt vanuit GRIP4 wat betekent dat de plaatsvervangend
voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en coördinatie op zich heeft genomen. In samenspraak met
de burgemeesters in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt bekeken op welke wijze de landelijke
maatregelen worden omgezet naar de situatie in de veiligheidsregio. Hieronder volgen de belangrijkste
punten die de afgelopen weken besproken zijn.
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
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Noodverordening 26 maart
De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), de heer Johan Remkes,
heeft donderdag 26 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de
maatregelen verwerkt die het kabinet al eerder op 23 maart aankondigde om de gevolgen van het
coronavirus te beperken. Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het kabinet in
de VRH worden gehandhaafd.
De noodverordening hield al dezelfde maatregelen in voor evenementen, samenkomsten,
speelgelegenheden, contactberoepen en een verbod op groepvorming die 31 maart landelijk zijn
aangekondigd en gelden tot 28 april. De noodverordening maakt ook mogelijk dat de plaatsvervangend
voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd is in de hele regio Haaglanden over te gaan tot:
a. Het sluiten van winkels en markten, of beëindigen van openbaar vervoer, wanneer betrokken
geen 1,5 meter afstand kunnen houden of dit niet kenbaar is gemaakt;
b. Het sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken,
natuurgebieden en stranden wanneer betrokken geen 1,5 meter afstand kunnen houden of
niet dreigen te houden.
Wijziging noodverordening op 2 april
De noodverordening van 26 maart is 2 april op enkele punten, ook inhoudelijk, nog gewijzigd.
In de vergadering van het RBT is gesproken over het kunnen garanderen van de zorg continuïteit binnen
het grondgebied van de veiligheidsregio Haaglanden. Gelet op de ontwikkeling van de uitbraak van het
coronavirus in onze veiligheidsregio, dreigt deze continuïteit door een toestroom van toeristen, die een of
meer nachten verblijven in de veiligheidsregio Haaglanden, ernstig in gevaar komen. Om deze reden is
besloten het aanbieden van recreatief nachtverblijf te verbieden.
De belangrijkste 2 wijzigingen in de noodverordening zijn daarom:
- Een verbod op het geopend houden van sanitaire voorzieningen op recreatieve locaties
(o.a. recreatie- en vakantieparken, kampeerterreinen, etc.);
- Een verbod voor recreatief nachtverblijf, met uitzondering voor hotels, locaties waar
recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen en aan
seizoensarbeiders en tijdelijke bewoning andere dan ten behoeve van recreatief verblijf.
Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordeelt de plaatsvervangend voorzitter opnieuw of de
zorg continuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van het verbod op recreatief nachtverblijf
noodzakelijk is.
Overige punten uit het RBT
Noodverordening en handhaving
De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden is, zoals reeds eerder gemeld, op 25 maart
vastgesteld. Omdat het wenselijk is om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op
de naleving van de Noodverordening, is ook een aanwijzingsbesluit Toezichthouders noodverordening
COVID-19 vastgesteld. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om
binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Haaglanden toezicht te houden.
Scenario’s
Tijdens het RBT zijn de deelnemers akkoord met de vaststelling van de volgende vier thema’s voor de
komende periode:
a. Overbelasting (medische) zorg;
b. Maatschappelijke onrust;
c. Verstoring vitale processen;
d. Lange termijn schade maatschappij en economie.
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Het Regionaal Operationeel Team (ROT) zal zich richten op de eerste drie thema’s.
Ook zijn de deelnemers van het RBT akkoord gegaan met de volgende prioritaire scenario’s:
a. Overbelasting 1e lijn zorg (huisartsen / kraamzorg / thuiszorg / tandartsen);
b. Overbelasting ziekenhuizen;
c. Burgers / bedrijven geven geen gevolg aan gestelde maatregelen;
d. Overlast door wegvallen ‘vermaak’;
e. Tekort persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waardoor er sprake is van verminderde inzet van
hulpdiensten.
Evenementen
Ook is gesproken over een initiatief om afgelaste evenementen te verschuiven met een jaar in plaats van
een verschuiving richting het najaar. Het primaat hiervoor ligt bij bestuurlijke handhaving. De motivatie
hiervoor is dat, in verband met de capaciteit van de hulpdiensten, het niet wenselijk is om alle (grote)
afgelaste evenementen plaats te laten vinden in het najaar.
Samenkomsten in vervoer
Omdat het vervoer van arbeidsmigranten met busjes niet voldoet aan de 1,5 meter bepaling, is de
bestuurlijke lijn om hierop te handhaven Samenkomsten in voertuigen wordt verder geagendeerd in het
eerstvolgende veiligheidsberaad, met name indien dit leidt tot mogelijk aanpassingen in de
noodverordening;
Adviezen ROT
De advies vanuit het ROT om zorg te dragen voor een blijvende actieve rol van jeugd- en
jongerenwerkers en dat scholen gestimuleerd moeten worden in het aanbieden van een goed
programma van lessen zijn akkoord bevonden.
Operationeel
2 april is vorm en inhoud gegeven aan de formele GRIP-4 crisisstructuur. De veiligheidsdirectie maakt
een splitsing in het RBT en een Burgemeestersoverleg. De Dijkgraaf wordt formeel deelnemer in het
RBT en er is afstemming over diens aanwezigheid. Een memo OL over ontwikkelingen stand van zaken
scenario’s is in de maak.
Tevens is het door de directeur Brandweerzorg genomen besluit om operationele brandweerlieden, die
niet voldoen aan de keuringseisen als gevolg van het niet kunnen doen van herexamen of anderszins
vergelijkbare oorzaken, in actieve dienst te houden bekrachtigd.

Lokaal
Beeld rond handhaving maatregelen
Zoals al eerder is gesteld in mijn brief van 20 maart mag ik constateren dat de inwoners en ondernemers
van Rijswijk zich goed houden aan de maatregelen die zijn afgekondigd in het kader van de
Coronacrisis. Tot op heden is slechts opgetreden tegen twee kapsalons en enkele rijschoolhouders.
Markt Oud-Rijswijk
Op zaterdag 28 maart heeft de markt plaatsgevonden in Oud-Rijswijk. Ik kan u melden dat deze goed is
verlopen en dat handhaving op basis van de noodverordening niet nodig was. Met tekstkarren en
pamfletten was vooraf kenbaar gemaakt dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar moesten houden.
Zowel bezoekers als marktkooplui waren zich hiervan bewust en gedroegen zich hiernaar. Waardering is
er dan ook voor de inzet van IOG, politie, kraamhouder en voor de bezoekers zelf.
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Op basis van het verloop van de markt op 28 maart wordt dezelfde lijn aangehouden voor de markt van
4 april, dus conform de afspraken zoals die op vrijdag 27 maart zijn gemaakt. Dezelfde preventieve
(communicatie) en curatieve maatregelen (aanspreken en escaleren) wordt gehanteerd. Wel worden
enkele fysieke maatregelen (een andere positionering van enkele kraamhouders en een afzetting van de
fietsnietjes) doorgevoerd bij de hoeken Schoolstraat/Tollensstraat en Kerkstraat/Herenstraat.
Wilhelminapark
De weersverwachting is dat het komend weekend mooi weer wordt. Ondanks het landelijke advies om
het aantal reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken en om zo veel mogelijk thuis te blijven, is de
verwachting dat veel mensen toch op pad zullen gaan. Ik verwacht dat er dan openbare orde problemen
kunnen ontstaan bij het Wilhelminapark op het gebied van parkeren en barbecue-en. De verwachting is
dat het moeilijk wordt 1,5 meter afstand houden van elkaar in het park en op de parkeerplaatsen en dat
door het barbecue-en er groepsvorming kan ontstaan. Om die redenen wordt (het parkeerterrein van) het
Wilhelminapark afgesloten en geldt er een barbecueverbod.
Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Rijswijk,
_sign5_

drs. M.J. Bezuijen
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