Informatie naar de raads(commissie)leden
UPDATE LII - 20211217
Geachte raads(commissie)leden,
De schrik zat er in mijn vorige update goed in. Sterk oplopende besmettingscijfers en een dreigende
Code Zwart in de zorg. Ik ben nog steeds niet gerust. Niet op de huidige situatie. En niet op de
vooruitzichten. Het aantal besmettingen daalt weliswaar. De bezetting in de ziekenhuizen neemt
(licht) af. En toch ….. De nieuwe variant van het virus heet Omikron en gooit roet in het eten.
Cijfers
Het gemiddeld aantal besmettingen staat over de afgelopen periode op 57 per dag. Gemiddeld 5
(was 4) nieuwe coronapatiënten uit Zwijndrecht in het ziekenhuis per week. Met iets gunstigere
cijfers lijkt Code Zwart afgewend. Maar de zorg staat nog steeds onder grote druk. Reguliere zorg
blijft afgeschaald. Dit treft velen. Een ongewenste situatie.
Omikron
Inmiddels is duidelijk dat de Omikron variant zich 2-3 keer sneller verspreidt dan Delta. Er wordt nog
onderzoek gedaan naar de ziekmakende effecten van Omikron. Ook naar de mate waarin vaccins
effectief zijn tegen deze variant. De laatste indicaties zeggen ons dat Omikron een nog grotere druk
op de zorg zal veroorzaken. Zorginstellingen, GGD en partners in de zorgketen bereiden zich voor op
het ergste scenario (Code Zwart).
Vaccinaties
Tegenover de zorgwekkende berichten uit medische hoek staat het relatief goede nieuws dat het
aantal vaccinaties nog steeds toeneemt. De vaccinatiegraad in Zwijndrecht is nu 79% (was 78%), in de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is dat gelijk gebleven 78% en landelijk 83,7% (was 83%)
(bron:RIVM d.d. 14 dec. 2021 betreft volledig gevaccineerd 12 jaar en ouder). Vaccineren blijft de
snelste weg uit deze crisis. Daarom heeft het kabinet de boostercampagne recent opgeschaald. Eind
januari moeten u en ik onze 3e prik hebben gekregen.
Maatregelen
Afgelopen dinsdag 14 december was er weer een persconferentie. De geldende maatregelen zijn tot
14 januari verlengd. Basisscholen gaan een week eerder dan de kerstvakantie dicht. Het kabinet
waarschuwde: ‘Er is reden tot grote zorg en grote voorzichtigheid’. We moeten afwachten wat dat,
indachtig het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van hedenmiddag, de komende
dagen gaat betekenen. Ik waag mij niet aan voorspellingen, maar rekent u alstublieft eerder op
strengere dan soepelere maatregelen voor de weken die komen gaan. Corona doet alweer (!) een
beroep op onze veerkracht. Het houdt (voorlopig) niet op.
Toezicht en handhaving
Suswachten en medewerkers Toezicht & Handhaving lopen regelmatig rondes om het gebruik van
het Corona Toegangsbewijs en de naleving van geldende sluitingstijden te controleren. Het algemene
beeld is dat deze maatregelen goed worden nageleefd. Waar nodig gaan onze controleurs in gesprek
of schrijven zij een waarschuwing. Van recente boetes is geen sprake.
Evenementen
Op zaterdag 18 december vindt de traditionele Winterfair plaats. Op het Raadhuisplein.
Teruggebracht van drie dagen naar een dag. Met inzet van velen is het gelukt om de Winterfair, met
toepassing van alle coronaregels, door te laten gaan. Een lichtpuntje in donkere dagen. Fantastisch.
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Tegelijkertijd is het schrikbarend hoe organisatoren bejegend worden door een kleine groep mensen
die rechtstreeks of via sociale media onbegrijpelijke verwensingen uiten. Zo vergelijken zij het
gebruik van QR codes met schrijnende maatregelen tijdens WO II. Aanleiding om deze week een
zorgvuldige risico-inschatting te maken. De organisatie, toezichthouders en politie zijn alert. Samen
staan we gesteld om de Winterfair op een leuke (aangepaste) manier doorgang te laten vinden.
Voorbereidingen jaarwisseling
Vorig jaar vroegen we ons af hoe de coronamaatregelen, de lockdown en het vuurwerkverbod
zouden uitpakken op het gedrag van mensen en de sfeer op straat. Per saldo kenden we een relatief
rustige jaarwisseling.
In aanloop naar de jaarwisseling van 2021 zijn politie, handhaving, adviseurs Openbare Orde en
Veiligheid, communicatieadviseurs, jongerenwerkers en anderen met elkaar in overleg. Zij delen
signalen, mobiliseren partners en maken afspraken over toezicht en (extra) controles. Bedoeld om
iedereen in Zwijndrecht een plezierige jaarwisseling te bezorgen. Jammer genoeg zonder de eerder
aangekondigde vuurwerkshow op het drie rivierenpunt.
Tot slot
Deze raadsupdate is normaal gesproken mijn laatste van het jaar. Laten we erop vertrouwen dat er
geen gekke dingen gebeuren. Deze tijd van crisis is al vreemd genoeg. We zullen de komende tijd nog
door een zure appel heen moeten bijten. Maar we slaan ons samen door deze periode heen. Corona
mag de pret van de feestdagen niet drukken.
Dat schrijf ik aan u als raads(commissie)leden en uw dierbaren. Ik schrijf het, mede namens u, ook
aan het college en alle medewerkers van de griffie en de ambtelijke organisatie. Ondanks alle
omstandigheden hebben we als gemeentelijke overheid het beste willen en kunnen betekenen voor
Zwijndrecht. Voor onze inwoners en bedrijven. Voor sportverenigingen en scholen. Voor jong en oud.
Voor iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam.
Beste raads(commissie)leden, wethouders, griffier, gemeentesecretaris en al jullie medewerkers ….
Ik neem mijn petje voor u af!

Hartelijke groet,

Hein van der Loo
Burgemeester
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