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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z -  22/063183/ 

Documentnummer: 289554 

Datum: vrijdag 18 februari 2022 

Onderwerp: Update Corona 

Bijlage(n): Infographic 15 februari Coronaregels in 3 stappen afschalen 

 

 

Geachte Raad, 

 

Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. Daarom 

kan er verder versoepeld worden. Dinsdagavond 15 februari 2022 heeft minister van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport, de heer Ernst Kuipers, daarom aangekondigd dat 

Nederland weer ‘open’ gaat en de Coronamaatregelen in drie stappen worden 

afgeschaald. Zie infographic als bijlage.  

 

ALGEMEEN 

 

Het college van B en W wil u, gelet op de persconferentie, middels deze brief weer graag 

informeren over de gemeentelijke inspanningen met betrekking tot de Coronamaatregelen over de 

afgelopen drie maanden. De laatste brief die u ontvangen heeft in dit kader is van 28 oktober 

2021. 

 

Coronadashbord Wassenaar: 86,4% volledig gevaccineerd, 61,3 % met booster 

De RIVM-cijfers van 10 februari 2022 laten zien dat: 

-  86,4 % van de Wassenaarse bevolking van 18 jaar en ouder (geboren in 2003 en eerder) 

volledig is gevaccineerd tegen COVID-19.  

- Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder (geboren in 2003 en eerder en 

eerder) dat tenminste 1 prik tegen COVID-19 heeft gehad is 89,3 %. 

- 61,3 % is het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder (geboren in 2003 en 

eerder) dat volledig gevaccineerd is én een boosterprik gehad heeft tegen COVID-19. 

Zie ook Vaccinaties | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
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Vanaf 14 december 2021 in lockdown 

De sterke stijging van de besmettingen die eind vorig jaar zich manifesteerde hebben ertoe geleid 

dat het Kabinet op dinsdag 14 december 2021 besloot tot een lockdown tot zeker 14 jan 2022. 

De consequentie was dat het kenmerkende maatschappelijk en warme sociale leven in Wassenaar 

nagenoeg stilviel. Dat was pijnlijk om te zien. Van de ervaringen uit eerdere lockdowns bleek 

echter ook, dat betrokken sectoren, ondanks de impact op de eigen bedrijfsvoering, de 

maatregelen zouden volgen.  

 

Maatschappelijke partners 

Dat vertrouwen is (op enkele uitzonderingen daargelaten) dan ook niet beschaamd. Dat terechte 

vertrouwen was er ook in onze maatschappelijke partners, die bij deze lockdown opnieuw voor de 

uitdaging stonden de dienstverlening op pijl te houden. Denk aan partners zoals stichting 

Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW), Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar 

(SMOW), school adviesdienst (SAD), maatschappelijk werk Kwadraad, stichting MEE, 

Vluchtelingenwerk Wassenaar en Jeugd- en Jongerenwerk. 

 

Verzoek tot versoepeling 

Tegelijk is door het gemeentebestuur, betrokken sectoren en belangengroepen in de loop van de 

lockdown een sterke lobby gevoerd om de getroffen maatregelen zo snel mogelijk af te schalen.  

De maatschappelijke gevolgen en het verminderde draagvlak waren daar de redenen voor.  

 

Deze signalen en maatschappelijke zorgen heeft Wassenaar ingebracht bij de bespreking in de 

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en is vervolgens via de voorzitter VRH bij het landelijk 

Veiligheidsberaad terechtgekomen. Dit vormde een stevige basis voor verzoeken richting Kabinet 

tot versoepelingen, zodra dat mogelijk was.  

 

Oproep aan het kabinet door de 9 Haaglanden burgemeesters 

Op 14 januari 2022 hebben de 9 Haaglanden burgemeesters gezamenlijk een brief aan het Kabinet 

gestuurd waarin wordt verzocht om handelingsperspectief te bieden voor met name die sectoren 

die door de harde lockdown/Coronamaatregelen (nog) niet open kunnen en waarvoor de 

steunregelingen veelal volstrekt ontoereikend zijn. Ook uit de Wassenaarse samenleving kwamen 

deze vragende geluiden tot nieuw handelingsperspectief. Dit heeft er mede toe geleid dat de regels 

per 26 januari 2022 verruimd zijn voor cultuur en horeca.  

 

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 

 

Toezicht en Handhaving 

Wekelijks komt het Gemeentelijk beleidsteam (GBOT) onder leiding van de burgemeester en het 

ambtelijke Team Bevolkingszorg bijeen om de genomen kabinetsmaatregelen tot uitvoering te 

brengen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen zoals het 

Kabinet afkondigde.  
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Inzet BOA’s 

De handhaving wordt uitgevoerd door de Boa’s. Consequent optreden met begrip voor de situatie 

van getroffen sectoren vraagt om flexibiliteit en inlevingsvermogen van alle betrokkenen. Er is 

ruimte om ‘stoom af te blazen’, waarbij daarna een corrigerend gesprek met meer begrip wordt 

ontvangen. De strategie bij de handhaving (informeren en voorlichten, waarschuwen waar nodig, in 

het uiterste geval een bestuurlijke maatregel) is passend bij Wassenaarse maat en werkt. In 

slechts gevallen zijn bestuurlijke maatregelen opgelegd.   

 

Met de beschikbaar gestelde extra middelen van het Rijk is in Wassenaar extra toezichthoudende 

capaciteit ingehuurd om zo meer invulling te kunnen geven aan de handhaving van de 

maatregelen. Dit betekende ook meer zichtbaarheid van de gemeentelijke medewerkers; ook 

buiten reguliere werktijden.   

 

Recreatieve gebieden 

Qua verkeersdrukte / crowd-control gaf de lockdown periode, in combinatie met mooie dagen, 

incidenteel een verhoogde druk op de recreatieve (natuur)gebieden. De gemeente Wassenaar heeft 

veel ruimte voor recreatie, waarbij met name Meijendel een aantrekkende werking heeft. Actieve 

monitoring en samenwerking tussen de BOA’s, de duinwachters van Dunea en de politie maakt het 

beheersbaar. Andere recreatieve gebieden kenden geen enorme toeloop in deze periode. 

 

PUBLIEKSCOMMUNICATIE 

 

Communicatie 

Het Kabinet heeft per 14 januari versoepelingen mogelijk gemaakt. Daarmee krijgen ook de 

betrokken sectoren in Wassenaar weer de ruimte hun rol op te pakken. Er is via actieve 

voorlichting, krant, de gemeentelijke website, facebook, Twitter gecommuniceerd om de 

veranderingen en verruimingen onder de aandacht te brengen van de Wassenaarders.  

 

De versoepelingen zijn positief ontvangen waarbij de komende periode wellicht ook meer ruimte 

ontstaat voor de evenementen en doorstroomlocaties. In de voorbereiding daarop is de gemeente 

in gesprek met initiatiefnemers. 

 

Alternatieve nieuwjaarsreceptie: Wandelen in Wassenaar 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op Raadhuis De Paauw kon dit jaar niet doorgaan vanwege de 

Coronamaatregelen. Als alternatief is de gemeente een wandelcampagne gestart op social media 

om zo inwoners te stimuleren ‘een ommetje te maken’ wat goed voor lijf en geest is. Met een 

wandeling over landgoed De Paauw heeft burgemeester Leendert de Lange het nieuwe jaar 

ingeluid. Dit deed hij samen met Wouter Bongers (huisarts), Rob de Jong (directeur-bestuurder St. 

Katholiek Onderwijs Wassenaar) en Nicoliene Zwart (Liens Kadowinkel).  
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Tijdens de gesprekken wordt er teruggeblikt op het bijzondere jaar én vooruit. Deze gesprekken 

kunt u terugzien op het gemeentelijke youtubekanaal Nieuwjaarswandeling burgemeester Leendert 

de Lange - YouTube  

Op de gemeentelijke website vindt u de wandelroutes in en rondom Wassenaar Wandelen in en 

rondom Wassenaar | Wassenaar.  

 

WASSENAARSE SAMENLEVING 

 

Verruiming regels sinds 26 januari 2022 

De meeste locaties zijn per woensdag 26 januari weer open maar wel onder voorwaarden. Naast 

winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals 

kappers, openen ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en 

pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is 

publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies 

voor kinderen tot 18 jaar. 

 

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar 

verwachting zal het aantal Coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen.  

 

Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap 

verantwoord gezet kan worden. Want nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven 

beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving. 

 

Mondkapjes en zelftests gratis beschikbaar gesteld voor minima 

Gemeenten krijgen in februari zelftesten en mondkapjes van het Rijk om uit te delen aan mensen 

met lage inkomens. Er komen tot 1 mei ongeveer zes testen en zes maskers per persoon 

beschikbaar, zo laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gemeente weten. 

 

Paauw bruist festival 

Het budget van € 26.500,-  bedoeld voor het, door Corona uitgestelde, Paauw Bruist festival, is in 

2022 weer beschikbaar gesteld. Hiervoor worden nog nadere plannen uitgewerkt. 

 

Motie Samen uit de crisis 

De door de gemeenteraad vastgestelde motie Samen uit de crisis heeft in 2021 vanwege alle 

beperkende maatregelen ook niet uitgevoerd kunnen worden. De motie heeft als doel Structureel 

economisch herstel en vitalisering van de omgeving (samenleving). Dit door; - het organiseren van 

(initiëren en samenbrengen van partijen voor) evenementen om aantrekkelijkheid van Wassenaar 

te benadrukken; - Wegnemen van structurele remmingen voor het organiseren van evenementen. 

 

Vanuit de gemeente is er actief contact met maatschappelijke partners binnen de Wassenaarse 

samenleving om in 2022 hier alsnog uitvoering aan te kunnen geven. U moet denken aan een 

Braderie op verschillende locaties in het dorp, voetbal- en hockeydagen voor de jongeren of pop-up 

Buurt BBQ’s.  

https://www.youtube.com/watch?v=gBczsJYXRM4
https://www.youtube.com/watch?v=gBczsJYXRM4
https://www.wassenaar.nl/wandelen-in-en-rondom-wassenaar
https://www.wassenaar.nl/wandelen-in-en-rondom-wassenaar
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LOKALE ECONOMIE 

 

Steunmaatregelen ondernemers 

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met Coronamaatregelen. Daarom 

is vorig jaar vanuit het Rijk het steunpakket voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd. 

Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl 

 

Sinds 1 oktober 2021 geeft de gemeente Wassenaar (via de gemeente Leidschendam-Voorburg) 

uitvoering aan de zogeheten Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)-light. Dit in plaats van 

de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en  Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK). 

 

Deze regeling is ter ondersteuning van ondernemers die na de Tozo en TONK nog financiële steun 

nodig hebben. De Bbz-light is een versoepelde versie van de reguliere Bbz, waarin bijvoorbeeld 

tijdelijk niet wordt getoetst op vermogen en waarbij ondernemers met terugwerkende kracht van 

maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen.  

 

De Bbz-light zou eerder eindigen op 1 januari 2022, maar is eind vorig jaar verlengd tot 1 april 

2022. Ook de komende maanden kunnen ondernemers dus een aanvraag indienen voor deze 

regeling, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Tot op heden zijn er 20 aanvragen in Wassenaar 

voor de Bbz-light binnengekomen. 9 hiervan zijn toegekend, 1 is afgewezen en 10 zijn nog in 

behandeling. Het totaal aantal aanvragen betreft zowel nieuwe aanvragen als verlengingen. 

 

Vooralsnog is er geen zicht op de terugkeer van regelingen als de Tozo en TONK. Wel heeft het Rijk 

gelijktijdig met de verlenging van de Bbz-light een aantal andere maatregelen verruimd/aangepast, 

waaronder de startdatum van de verplichte aflossing van Tozo-bedrijfskapitalen. Deze start een 

half jaar later dan oorspronkelijk bedacht, namelijk op 1 juli 2022. Ook wordt de looptijd van de 

lening verlengd met één jaar, van vijf naar zes jaar. Tot slot hoeft over de maanden januari 2022 

tot en met juni 2022 ook geen rente te worden betaald. 

 

Vergoeding van precario winkeliers en horecaondernemers 

In 2021 wordt maar een deel van de precariobelasting voor terras of uitstallingen in rekening 

gebracht. Van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hebben ondernemers inmiddels 

een aanslag voor de resterende precariobelasting ontvangen of ontvangt deze in januari/ februari. 

De gemeente heeft besloten om dit resterende bedrag ook te vergoeden. 

 

Strand 

De gemeente Wassenaar ondersteunt de strandexploitanten en besloten is, is dat een korting van 

50% op de gehele huur voor de maanden maart & april 2021 toe is gekend aan de strandpaviljoens 

én kiosken; gelijk het beleid van andere strandgemeenten. Dit zijn de maanden dat de 

strandpaviljoens gesloten zijn geweest en kiosken hinder hebben ondervonden van de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
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maatregelen. In 2021 zijn eerder verlichtende maatregelen getroffen. Zo mogen de 

strandpaviljoens in de winter van 2021-2022 blijven staan. 

 

DIENSTVERLENING 

 

Burgerzaken en Klant Contact Centrum 

Voor wat betreft de balies burgerzaken is de dienstverlening vanaf oktober gewoon doorgelopen 

omdat het essentiële dienstverlening betreft. Het werken op afspraak zorgt ervoor dat er nooit 

teveel mensen tegelijkertijd in de hal zijn en dat 1,5 meter afstand goed bewaard kan worden.  

De vragen bij het Klant Contact Centrum aangaande Corona zijn afgenomen omdat de meeste 

inwoners inmiddels weten waar de actuele informatie te vinden is.  

Bij huwelijken zijn  de afgelopen periode de maximale aantallen gehanteerd zoals landelijk 

opgelegd. Dit en de recentelijke lockdown betekende wel dat er weer huwelijken zijn uitgesteld.  

 

De oproep vanuit de Rijksoverheid was: werk zo veel mogelijk thuis. Maar dit geldt niet voor alle 

gemeentelijke functie. Momenteel zien wij net als in andere sectoren dat het rondkrijgen van de 

roosters een uitdaging is vanwege (Corona) ziekte, quarantaine en isolatie. Er kan bijvoorbeeld 

door medewerkers onderling vanuit huis (video)gebeld worden maar de receptie in het 

gemeentekantoor moet altijd fysiek bezet zijn. Net als de balies burgerzaken moeten deze ook 

fysiek bemand zijn. Dit vraagt veel extra inzet en flexibiliteit van de medewerkers.  

 

Vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 

De Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19  is verlengd tot 1 juli 2022. Kiezers bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 kunnen al op de twee dagen 

voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag hun stem uitbrengen. Om dat mogelijk te maken 

opent de gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. 

 

Wassenaarse ambtenaren helpen de GGD bij de boosteroperatie 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen voorzien van een boosterprik is de GGD een grootschalige 

boostercampagne gestart. Daarbij heeft de GGD Haaglanden mede een beroep gedaan op de 

gemeente Wassenaar met de uitvraag of medewerkers in hun vrije tijd kunnen helpen bij het 

uitvoeren van verschillende taken om de campagne tot een succes te maken. Meer dan 20 

ambtenaren hebben dan ook geholpen op de vaccinatielocatie in het Worldforum van Den Haag. De 

lokale omroep Unity heeft hier een nieuwsitem van gemaakt Gemeenteambtenaren ook werkzaam 

voor boostercampagne GGD | Wassenaar (unity.nu) . 

 

KUNST EN CULTUUR 

 

Ondersteuning van de Wassenaarse cultuur in de tijd van Corona 

Eind 2020 werd bekend dat het Rijk aan de gemeenten extra geld zou toekennen voor de 

ondersteuning van de culturele infrastructuur om de negatieve gevolgen van de 

Coronamaatregelen te dempen. Voor Wassenaar werd het een toe te kennen bedrag van €112.353.  

https://www.unity.nu/Artikelen/Wassenaar/Gemeenteambtenaren-ook-werkzaam-voor-boostercampagne-GGD
https://www.unity.nu/Artikelen/Wassenaar/Gemeenteambtenaren-ook-werkzaam-voor-boostercampagne-GGD
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Om te bepalen waar het meeste behoefte aan was is in het voorjaar een enquête gehouden onder 

de gesubsidieerde culturele organisaties in Wassenaar. Daarnaast heeft ook het cultuuranker een 

enquête gehouden. De uitkomsten van beide enquêtes ontliepen elkaar niet veel. Als grote lijn kon 

worden geconcludeerd dat de organisaties met name last hebben van doorlopende kosten in 

combinatie met een terugloop in hun ledental en/of activiteiten. Dit leidt tot minder inkomsten.  

Daarnaast zijn er vrijwel geen mogelijkheden en gelegenheden voor organisaties om zichzelf ‘op de 

kaart’ te zetten en daarmee inkomsten op te halen. Eind december 2021 heeft het college van B en 

W een besluit genomen over de verdeling van de gelden over de verschillende gesubsidieerde 

kunstinstellingen. 

 

ONDERWIJS 

 

Onze basis- en middelbare school jeugd in Wassenaar 

Vanzelfsprekend hebben de lockdowns en de hieraan gerelateerde Corona-maatregelen - net zoals 

blijkt uit landelijke onderzoeken -  behoorlijk effect op de jongeren. De uitwerking hiervan is 

uiteraard verschillend per jongere. Zo is er in de brugklassen en tweede klassen een tendens 

zichtbaar van verstoorde socialisatie, het onvoldoende hebben kunnen wennen aan het middelbare 

school leven, met o.a. motivatieproblemen als gevolg. In zijn algemeenheid valt op te merken dat 

de lockdowns groot effect hebben op zowel de sociaal-emotionele als cognitieve ontwikkeling van 

jongeren, waarbij ook zeker het zingevingsaspect en de onzekerheid een grote rol speelt: hoe gaat 

mijn toekomst er eigenlijk uitzien? Het gebrek aan perspectief draagt in grote mate bij aan 

motivatieproblemen. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Ook zaken als gameverslaving, 

eenzaamheid en overgewicht nemen toe als gevolg van de Corona-maatregelen.  

 

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben alle Nederlandse scholen en alle 

Nederlandse gemeenten NPO-middelen van de overheid ontvangen. Scholen en gemeenten kunnen 

hiermee leerlingen helpen om leervertragingen en andere problemen door Corona aan te pakken.  

 

In Wassenaar wordt in dit kader nauw samengewerkt tussen de gemeente, de basisscholen, de 

middelbare scholen en de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar om de gemeente NPO-middelen 

zo effectief mogelijk in te zetten. Hierbij wil de gemeente Wassenaar graag een dubbelslag 

maken. Zij wil namelijk de NPO-middelen zowel inzetten om interventies te plegen ten aanzien van 

Corona-gerelateerde problematiek/thematiek, alsook wil zij de NPO-middelen inzetten om – in 

nauw overleg met de Wassenaarse middelbare scholen –een duurzame educatie- en zorgstructuur 

verder te optimaliseren binnen het voortgezet onderwijs in Wassenaar, waardoor de kosten die de 

gemeente maakt voor de jeugdzorg omlaag kunnen gaan.  

 

Concreet betekent het volgende. Op beide Wassenaarse middelbare scholen wordt op basis van de 

gemeentelijke NPO-middelen extra schoolmaatschappelijk werk ingezet. Daarnaast wordt op beide 

Wassenaarse basisscholen door Jongerenwerk en de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) 

een specifieke interventie inzet voor alle tweede klassen, omdat hier op dit moment de grootste 

zorg is ten aanzien van de jongeren. Op grond van voornoemde interventies en de analyse die de 
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Schooladviesdienst op dit moment aan het maken is, zullen volgende interventies worden 

gebaseerd en nader uitgewerkt en ingezet worden.  

 

Samen verder 

Na bijna 2 jaar ervaring met de Corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met de 

verschillende en wisselende maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. Daarom is 

het fijn dat er nu weer perspectief is op een vroeg voorjaar met minder maatregelen en meer 

ruimte voor elkaar. En dit betekent dat binnenkort de nafase binnen de gemeente wordt gestart. 

Hierover wordt u nader geïnformeerd.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


