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1. Inleiding
De afgelopen tijd bent u met regelmaat geïnformeerd over de landelijke en Rijswijkse maatregelen
die zijn genomen in relatie tot de coronacrisis. De genomen maatregelen hebben voor iedereen
grote impact op het dagelijks leven.
Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden
verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er
voor de periode daarna nodig is. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang
blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het
verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
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.
Het college benadrukt nogmaals met alle slachtoffers en hun familieleden mee te leven. Daarnaast
zet het college zich onverminderd, samen met de ambtelijke organisatie, in om de Rijswijkers zo
goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze crisis.
2. Kern informatie
Onderstaand wordt, conform de eerdere raadsinformatiebrieven, een update gegeven op de
verschillende beleidsterreinen.
Economie en Financiële bijstand
Er is een stijging waarneembaar in het aantal aanvragen dat ingediend wordt bij de gemeente. Dit
geldt voor de TOZO-aanvragen (715 in totaal d.d. 1 april 2020), maar ook voor reguliere en
bijzondere bijstand.
Ondernemers/zzp-ers
Rijswijkse ondernemers worden geïnformeerd over landelijke en lokale maatregelen i.v.m. corona via
de ondernemerspagina op de website van Gemeente Rijswijk. De coördinatie van de
informatievoorziening gebeurt vanuit Economische Zaken in afstemming met Communicatie. Deze
pagina wordt dagelijks geactualiseerd: https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona
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De volgende lokale maatregelen zijn breed gecommuniceerd met de ondernemers in de gemeente:
- ondernemers kunnen zonder onderbouwing een verzoek indienen tot uitstel van betaling. Dat
geldt voor alle verplichtingen, van OZB tot toeristenbelasting en precariobelasting.
- de invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.
- er is een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud voor 3 maanden en een lening voor
bedrijfskapitaal voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers), de zogenaamde TOZO-regeling.
De EZ-accountmanagers zijn goed bereikbaar voor algemene ondernemersvragen en specifiek
corona gerelateerde vragen. Het team heeft zelf actief ondernemers benaderd om hen te informeren
over de maatregelen die genomen zijn. Op 27 maart is een 2e ondernemersnieuwsbrief verstuurd
via e-mail en social media, met een update van de maatregelen. In deze brief wordt ook
vooruitgekeken naar de toekomst. Hoe kunnen we op korte termijn de omzet van lokale
ondernemers stimuleren en met welke scenario’s moeten we op lange termijn ontwikkelen om ons
ondernemers- en vestigingsklimaat goed te houden? Ondernemers kunnen daar via het
Bedrijfscontactpunt ideeën voor aandragen.
We staan in nauw contact met de winkeliers- en ondernemersverenigingen. Met hun
centrummanagement ontwikkelen deze verenigingen allerlei initiatieven en informeren hun leden
frequent. Daarbij maken ze veel gebruik van de gemeentelijke informatiekanalen zoals de online
ondernemerspagina. Er zijn allerlei initiatieven ontwikkeld om de continuïteit van de winkeliers onder
aandacht te brengen zoals de actie ‘Pak je rol’ van In de Bogaard en ‘Koop Lokaal’ van Oud-Rijswijk.
Onderwijs en kinderopvang
Noodopvang
Iedere school in Rijswijk biedt wel aan enkele leerlingen noodopvang (in ieder geval voor ouders met
een cruciaal beroep en soms komen ook leerlingen waarover de school zorgen heeft over de
thuissituatie of het leerproces een aantal uren/dagdelen naar school). De aantallen noodopvang
variëren per dag en liggen tussen de 2 tot 7 leerlingen. Bij de scholen met de hoogste aantallen
noodopvang is 14 kinderen het maximale aantal tot nu toe. Qua percentage komt dit voor de meeste
scholen uit op zo'n 2 % van het totaal aantal leerlingen.
Bij de kinderopvang gaat het ook iedere keer om een enkel kind (1 tot 3 kinderen per vestiging)
daardoor hebben de organisaties met meerdere vestigingen soms vestigingen samengevoegd zodat
ook zoveel mogelijk de basiskwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.
Met betrekking tot de kinderen van peuterspeelzalen/peuterspeelscholen in Rijswijk geeft de SRK
aan dat nog geen enkele ouder tot nu toe gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van
noodopvang.
Onderwijs op afstand
Binnen hele korte tijd hebben de scholen “Onderwijs op afstand” georganiseerd. Iedere school doet
dit op zijn eigen manier. Geheel digitaal of op papier maar meestal een combinatie van lespakketten
op papier en het benutten van de digitale mogelijkheden. Er wordt op vele manieren contact gelegd
en gehouden door het onderwijs met ouders en leerlingen; via de telefoon, mail, een ouder-app,
skype, teams, zoom, snapit; één school heeft zelfs een eigen youtube-kanaal opgezet.
Naast de lessen worden er les- en begeleidingssuggesties voor ouders, suggesties voor activiteiten
voor de leerlingen en/of gewoon een hart onder de riem, gedeeld.
Kinderopvang/Peuterspeelscholen
Ook de kinderen die normaal naar het educatief aanbod als voorbereiding op het basisonderwijs (de
Peuterspeelzalen/Peuterspeelscholen) zouden gaan kunnen daar (behalve voor noodopvang) op dit
moment niet terecht. De Stichting Rijswijkse Kinderopvang die in Rijswijk het educatief aanbod/de
voorschoolse educatie aanbiedt doet er alles aan om deze kinderen en ouders te ondersteunen in de
vorm van spelsuggesties, taalspelletjes, beweeg activiteiten, enz. aan te bieden via de ouder-app,
e-mail, facebookpagina en/of de website. Dit doet de SRK overigens ook voor alle andere
kinderdagverblijven (0-4 jaar opvang) en hun locaties voor buitenschoolse opvang.
Computers voor het onderwijs op afstand
Bij het organiseren van het onderwijs op afstand komt naar voren dat niet ieder gezin op dit moment
over een (geschikte) computer beschikt om ook de digitale lessen en het andere digitale aanbod
(goed) te kunnen volgen. Bij de gemeente hebben zich in de 1ste twee weken 7 gezinnen gemeld
die aangaven niet over een computer te beschikken. Er is contact met de desbetreffende scholen om
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te kijken of deze gezinnen in aanmerking komen voor een leen-computer via de school (al dan niet
via de regeling via SIVON).
Een aantal schoolbesturen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via SIVON (via de
Rijksregeling) een aanvraag voor leen-computers te doen. Komende week horen deze besturen in
hoeverre hun aanvraag is gehonoreerd en worden deze computers uitgeleverd.
Daarnaast heeft Stichting Kei alle scholen en schoolbesturen aangeschreven om hen te wijzen op de
gemeentelijke computerregeling voor schoolkinderen die zij uitvoeren in het kader van het
gemeentelijke armoedebeleid. Leerlingen tussen de 10 en de 13 jaar met een actieve ooievaarspas
kunnen via die regeling een computer aanschaffen.
Daarnaast is er ambtelijk intensief contact met Stichting Kei en het Financieel Netwerk Rijswijk over
de mogelijkheden om extra leen-computers aan te schaffen indien blijkt dat alle maatregelen van de
scholen/schoolbesturen om computers uit te lenen aan leerlingen die er geen hebben, onvoldoende
blijken te zijn.
In een eerder stadium is een inventarisatieronde onder de directeuren gehouden waarbij zij
aangaven nog geen duidelijke aantallen te kunnen geven van leerlingen die geen beschikking
hebben over een computer.
Leerplicht en schoolmaatschappelijk werk
De werkzaamheden en diensten van het schoolmaatschappelijk werk en leerplicht worden zoveel
mogelijk ingezet in de huidige omstandigheden. Zo zijn de schoolmaatschappelijk werkers nu direct
(online en telefonisch) beschikbaar en benaderbaar voor school, ouders en leerlingen. Door het
schoolmaatschappelijk werk, leerplicht, het onderwijs en andere samenwerkingspartners wordt ook
zo ingezet op een dekkende begeleiding.
Vanuit de dagelijks contacten die leerplicht heeft met de scholen blijkt dat er met een beperkt aantal
leerlingen minder of (nog) geen contact is. In totaal gaat het om drie leerlingen binnen het Primair
Onderwijs (PO) en vier leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) waar betreffende school op
dit moment geen contact mee kan leggen. Voor deze leerlingen wordt nu in nauw overleg met de
scholen, zorgverleners en gemeente een op maat gemaakt plan van aanpak opgesteld om
betreffende leerlingen vanuit het juiste perspectief en de juiste zorg de meest gerichte hulp te
bieden. Daarnaast blijven wij het aantal leerlingen dat buiten beeld dreigt te raken, uiteraard
monitoren in samenwerking met de scholen en Schoolmaatschappelijk Werk.
Taalonderwijs
Vooralsnog is het taalonderwijs dat ingezet wordt ter bestrijding van laaggeletterdheid voortgezet via
Leren op afstand; er zijn virtual classrooms om zo ook op de wat langere termijn taalonderwijs te
kunnen geven. Voor analfabeten wordt het digitale programma Diglin ingezet. Het bereik is groot en
veel deelnemers zijn enthousiast over het contact.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Ook vanuit het project Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk dat tot doel heeft het onderwijs verder te
verbinden met de arbeidsmarkt, komen vernieuwende en behulpzame verbindingen tot stand. Zo
wordt het onderwijs op afstand van het Rijswijks Lyceum en het Stanislascollege ondersteund met
behulp van het in Rijswijk gevestigde Cavero.
Innovatieve partners
Ook de samenwerkende partners van de gemeenten laten veel innovatie en creativiteit zien.
Zo ook bij Trias, centrum voor de kunsten, hebben de groepslessen een digitaal vervolg gekregen.
Het digitaal lesgeven is hier goed en snel op gang gekomen. Vanaf deze week wordt in het
buitenschoolse deel bijna volledig (1000 leerlingen) online live les verzorgd. Ook is er actie richting
de basisscholen ondernomen, door ze te ondersteunen met leuke filmpjes en opdrachten voor de
kinderen en het onderzoeken van de behoefte. De privélessen worden via Skype voortgezet.
Kinderen worden uitgedaagd om via de online kanalen actief te blijven op het gebied van zang,
dans, toneel of beeldende kunsten.
Hiernaast heeft het team brede impuls allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur,
techniek en taal voor de jeugd) ontwikkelt om thuis te doen.
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Cultuur, welzijn en Sport
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is
het noodloket van Economische zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige
tegemoetkoming van €4000,- ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van
vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. De regeling is ook
van toepassing voor verenigingen op gebied van sport of cultuur. Deze regeling wordt nu nog verder
uitgewerkt en is vanaf 6 april aan te vragen
Sport
Naast de tegemoetkoming via het noodloket is het NOC*NSF bezig met het opzetten van een
noodfonds voor sportbonden en heeft daar vooralsnog 4-5 miljoen in gestort. Er wordt volgende
week een Rijswijkse nieuwsbrief Sport verzonden.
De amateurvoetbalcompetitie wordt niet hervat en is beëindigd. Als gevolg van het besluit van het
kabinet van 31 maart 2020 blijven alle sportparken, hallen en gymzalen in ieder geval gesloten tot 28
april 2020.
Cultuur
Minister van Engelshoven heeft op 27 maart jl. een Kamerbrief verstuurd over steun voor het
culturele en creatieve veld. T.a.v. gemeenten spreekt zij hierin de hoop uit dat gemeenten
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om als verhuurder de sector tegemoet te komen.
Wij volgen deze aanbevelingen waar mogelijk en inventariseren wat de behoefte is bij
gesubsidieerde instellingen om de bevoorschotting te wijzigen. Tot nog toe hebben wij hier in
Rijswijk geen vragen/signalen over ontvangen.
Maatschappelijk vastgoed
Er is een overzicht gemaakt van alle huurders van maatschappelijk vastgoed. Hierbij is gekeken of er
een landelijke regeling in ontwikkeling is, of het een commerciële huurder is en of wellicht een
huisvestingscomponent in de subsidie zit. Voor alle huurders wordt een oplossing op maat
voorbereid.
Maatschappelijke ondersteuning
WMO/Zorgloket
Het zorgloket is bereikbaar voor vragen van inwoners en aanmeldingen, we zijn bezig met het
ontwikkelen van een digitaal aanvraagformulier. Voor de gehandicaptenparkeerkaarten is ook de
afspraak gemaakt dat men deze kan afhalen aan de balie van het gemeentehuis (conform
spoedafspraak paspoort enz.). De meldingen worden voor zover mogelijk telefonisch afgehandeld;
waar dat niet kan worden alleen de spoedzaken opgepakt,
Sociaal Wijkteam
Alle cliënten worden actief benaderd en waar nodig worden ook afspraken gemaakt met
zorgaanbieders.
Jeugdteam
Alle cliënten worden actief benaderd. Er is een crisisprotocol gemaakt en afgestemd met de
moederorganisaties. Er is een crisisteam (achterwacht) ingesteld, dat als taak heeft om crises direct
op te pakken. Alle cliënten worden via de telefoon of videoconferences gesproken.
WMO
De huishoudelijke hulp loopt over het algemeen regulier door. Er is nog geen situatie ontstaan
waarbij er sprake is van vervuiling of andere problematieken. Er is wel een risico op vervuiling en/of
eenzaamheid op de langere termijn. Qua personeelscapaciteit zijn er nu nog geen problemen.
De ontmoetingscentra en de meeste dagbestedingslocaties zijn gesloten. Dit raakt een zeer
kwetsbare doelgroep. Met de huidige capaciteit is de alternatieve ondersteuning nog behapbaar. Via
beeldbellen probeert men de cliënten op afstand te begeleiden en tips te geven voor structuur en
invulling van de dag, een deel wordt opgevangen door mantelzorgers.
Daar waar ondersteuning echt thuis nodig en mogelijk is, wordt dit door een aantal aanbieders nog
gedaan. Met name bij cliënten met autisme en/of licht verstandelijke beperking. De regels vanuit het
RIVM worden daarbij in acht genomen.
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Inburgering
Inburgeraars krijgen twee maanden extra de tijd om in te burgeren. Er worden geen
inburgeringsexamens afgenomen tot 28 april. Dit is een landelijke maatregel (DUO).
Veilig Thuis
Er is nog geen stijgende toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis.
Regionaal is een mail gestuurd naar de partners in de jeugdbeschermingsketen waarin is
aangegeven dat in Haaglanden de lijn van minister Slob gesteund wordt. Onderwijs en kinderopvang
voelen tevens de noodzaak om samen solidair te zijn voor kwetsbare kinderen (zie hierboven). Alle
kinderen waarvan het nu beter is dat ze naar school of opvang gaan, zijn indien mogelijk welkom op
de eigen school en de opvang.
In Rijswijk kunnen professionals die zorgen hebben over een kind en denken dat er noodopvang
geregeld moet worden dit centraal melden. Vervolgens wordt met het Jeugdteam per casus bekeken
wat er moet gebeuren.
GGD Haaglanden
De bestrijding van het nieuwe coronavirus vergt ontzettend veel van de capaciteit van de GGD. Er is
een aantal kritische processen benoemd die voortgang vinden, Dit geldt onder andere voor de
algemene Infectieziektebestrijding, TBC bestrijding, seksuele gezondheid, medische noodzakelijke
vaccinaties en urgente meldingen op het gebied van milieu.
Ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus voert de GGD de volgende taken uit:
• Beantwoorden van vragen van inwoners en professionals.
Vanuit verschillende afdelingen zijn mensen vrijgemaakt om deze vragen te beantwoorden. Ook
wordt de GGD ondersteund door de JGZ ZHW en de JMO van de gemeente Den Haag.
• de drukte bij het contactonderzoek is toegenomen en de dienstverlening is hierom uitgebreid tot
in de avonduren.
• Verzorgen van publieksinformatie over het coronavirus. Afstemming met de 9 gemeenten in
Haaglanden
• Er worden oplossingen gezocht en beperkt gevonden voor mensen die niet in aan de huidige
maatregelen van quarantaine en social distancing kunnen voldoen, zoals dak- en thuislozen.
Jeugdgezondheidszorg
De JGZ Zuid-Holland West (JGZ) heeft haar dienstverlening i.v.m. Corona beperkt. De JGZ blijft de
risicovolle processen zoals het Rijksvaccinatieprogramma, maar ook de zorg voor kinderen die om
de een of andere reden extra aandacht nodig hebben uitvoeren.
De consultatiebureaus blijven open, maar alleen voor de kritische processen. De JGZ heeft de
capaciteit van het Contactbureau uitgebreid van 20 naar 40 lijnen, zodat ouders bij telefonische
vragen snel geholpen kunnen worden.
H10 Jeugdhulp
Op de website www.h10inkoop.nl is gestart met het delen van informatie over jeugdhulp tijdens de
coronacrisis. De website wordt de komende weken uitgebreid .
Werk en Schuldhulp
Om te vermijden dat jongeren te lang moeten wachten op hun uitkering, is de wettelijke wachttijd van
“4 weken- zoekperiode” geschrapt. Het verstrekken van loonkostensubsidies wordt simpeler
gemaakt, dankzij een vereenvoudiging van de zgn. “loonwaardemetingen”.
We onderzoeken de mogelijkheden om het digitale regionale dienstverleningsconcept “Hallo- Werk”
versneld in te voeren.
Huisartsenposten/triagecentra COVID-19 patiënten
In de afgelopen weken ervaarden huisartspraktijken in Hollands Midden en Haaglanden een
toename van patiënten met mogelijk COVID-19. Om deze zorg efficiënt te kunnen organiseren is in
het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten om een aantal triagecentra in de regio in te
richten. De triagecentra zijn 24/7 geopend voor patiënten die een verdenking op COVID-19 hebben.
In de triagecentra werken huisartsen en doktersassistenten op een centrale locatie samen om alle
patiënten met mogelijk COVID-19 te zien. Hierdoor kunnen ook beschermende middelen efficiënter
worden ingezet.
20.029539

9-4-2020 13:31

pagina 5 van 6

Openbare ruimte
Voor de kritieke processen zoals afvalinzameling en beheer van onze verkeersregelinstallaties zijn
allerlei protocollen om de continuïteit te waarborgen. Eerder is besloten om tijdelijk geen grofvuil
meer op te halen, aangezien dit redelijk arbeidsintensief is. Deze medewerkers worden nu dan ook
ingezet voor de basis inzamelingsdienst. Inwoners kunnen nog steeds terecht bij de brengstations.
Het dagelijks beheer van de openbare ruimte gaat ook door, zij het met een aanpast werkschema.
I.v.m. het risico op coronabesmetting is er een ploegendienst op de werf ingesteld, zodat het niet te
druk is en de mensen op een goede afstand van elkaar kunnen werken. De aannemers werken
tevens door.
Financiën
Deze week is gestart met een wekelijks overleg financiën met de Haaglanden gemeenten. Hierin
worden diverse zaken gesproken die alle gemeenten raken, zoals de continuïteit m.b.t. de P&Ccyclus en de brede opgave om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Er is reeds een
financiële impactanalyse uitgevoerd. Deze wordt z.s.m. gedeeld met de raad.
Communicatie
Op 2 april is een schriftelijke oproep aan alle kinderen in Rijswijk verstuurd, alsmede aan de scholen,
waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het naleven van alle maatregelen. Deze brief is
bijgevoegd.
3. Gevolgen en/of vervolgtraject
Onze dank en waardering gaat uit naar alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie, die juist
onder deze omstandigheden, zich ten volle inzetten.
Rest ons u nogmaals te wijzen op de keuzes die intern gemaakt moeten worden met betrekking tot
de prioritering van werkzaamheden. Uiteraard is onze eerste prioriteit nog steeds het verkleinen en
verzachten van de maatschappelijke effecten van deze crisis.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage(n):
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