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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/041206 

Documentnummer: 183451_3 

Datum: woensdag 1 april 2020 

Onderwerp: lokale stand van zaken rondom het coronavirus gemeente 

Wassenaar woensdag 1 april 2020 

Bijlage(n): geen 

 

Geachte Raad, 

Met deze raadsinformatiebrief wordt u over de lokale stand van zaken rondom het coronavirus 

geïnformeerd en over de wijze waarop het college de samenleving en ondernemers wil 

ondersteunen om zo goed mogelijk om te gaan met de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor 

stelt. Gelet op de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen – zowel lokaal als landelijk- 

moet benadrukt worden dat de informatie in deze brief de huidige stand van woensdag 1 april 2020 

weergeeft.  

 

• Kabinet verlengt Coronamaatregelen tot en met dinsdag 28 april 2020  

Het kabinet heeft op 31 maart jl. besloten dat alle coronamaatregelen 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. Tot die tijd geldt het dringende advies om thuis te blijven, óók 

gedurende het Paasweekeinde en maak geen plannen voor de mei-vakantie. 

 

• Financiën 

In het algemeen geldt dat de coronacrisis voor alle gemeenten in Nederland veel geld zal gaan 

kosten, zo ook in Wassenaar. De hoogte van de kosten zijn momenteel niet in te schatten, 

aangezien de crisis en de bijbehorende maatregelen nog van kracht zijn. Op dit moment vallen de 

financiële gevolgen als gevolg van de coronamaatregelen onder risico’s. De financiële maatregelen 

zullen voorlopig gedekt worden uit de post onvoorzien. De financiële consequenties van de 

coronacrisis zullen hun beslag krijgen in de reguliere P&C cyclus van 2020, met als eerste 

document de voorjaarsnota 2020.  
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Indien de doelen die in de Programmabegroting 2020 gesteld zijn door de raad op dit gebied niet of 

anders bereikt zullen worden, wordt uw raad hierover geïnformeerd door het college van B en W in 

de Voorjaarsnota 2020. Dit vindt uiteraard eerder plaats als dat nodig is vanuit de actieve 

informatieplicht. 

 

• VNG: Onzekerheden over de meerkosten en gevolgen van de Coronacrisis. 

De VNG geeft aan dat er veel onzekerheden zijn over wat de meerkosten zijn als gevolg van de 

coronacrisis. De komende tijd gaat de VNG de wijze van compensatie nader uitwerken.  

Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de 

effecten die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat om de per saldo extra uitgaven over het 

geheel van 2020, voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van 

noodzakelijke zorg. Deze afspraken gelden vooralsnog tot 1 juni en sluiten aan op de afspraken die 

het Rijk heeft met zorgverzekeraars en zorgkantoren, of met afspraken die met hen nog gemaakt 

gaan worden. 

 

• Financiële onzekerheid Zorgaanbieders wegnemen 

Het Rijk heeft in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun 

aanbieders o.a. maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 

maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Het college van B&W van Wassenaar volgt de oproep van 

de VNG om de zorg door te betalen. Het college wil de financiële onzekerheid bij zorgaanbieders 

wegnemen vanwege hun essentiële functie in de samenleving. De gemeente betaalt in principe het 

bedrag dat in de begroting is opgenomen. 

 

• Coulanceregeling Regiotaxi Haaglanden  

De Regiotaxi is het Collectief Vraagafhankelijke Vervoersysteem (CVV) van gemeenten Delft, 

Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, 

Westland en Den Haag (H9). Regiotaxi Haaglanden is als aanvullend openbaar vervoersysteem ook 

opengesteld voor geïndiceerde doelgroepen zoals Wmo-cliënten. Door de coronarichtlijnen wordt er 

echter veel minder gebruik gemaakt van het CVV. Ingestemd is nu dat 80% van de normale 

(reguliere) kosten vergoed blijven worden, als voorschot.  

 

• Leerlingenvervoer ouders met cruciale beroepen  

De gemeente Wassenaar heeft een contract met een vervoersbedrijf om het leerlingenvervoer uit 

te voeren. De gemeente wil het leerlingenvervoer behouden, ondanks het lage actuele gebruik 

ervan. Hier bestaan twee redenen voor. Enerzijds om leerlingen van ouders met cruciale beroepen 

te kunnen blijven vervoeren. En anderzijds om na de periode van schoolsluiting weer op te pakken. 

 

• Voedselbank Wassenaar 

De Voedselbank heeft aan het college financiële steun gevraagd en gekregen tot 1 juni. De 

Voedselbank kent veel vrijwilligers die behoren tot de risicogroep en daarom is het niet wenselijk 

en mogelijk om op de gebruikelijke wijze de voedselpakketten te verstrekken. Door de bijdrage 

worden 30 huishoudens voor minstens twee maanden via bonnen voor boodschappen ondersteund. 
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• Extra laptops voor schoolgaande kinderen Wassenaar beschikbaar 

Stichting Leergeld heeft nog enkele laptops in voorraad voor Wassenaarse scholieren. Kosten voor 

de aanschaf van eventuele nieuwe tablets kunnen worden gedekt uit het reguliere budget 

bijzondere bijstand. 

 

• Inschatting extra kosten GGD 

De kans op extra kosten bij de GGD door verhoogde inzet door het coronavirus is te verwachten. 

Het is nu echter nog niet mogelijk om een inschatting te maken van die kosten. 

 

• Maatregelen voor sportverenigingen 

Sportclubs kunnen aanspraak maken op de zogenoemde 'tegemoetkoming €4.000,-‘. Deze regeling 

en de bijbehorende voorwaarden worden nog verder uitgewerkt door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Het college kijkt daarnaast naar nadere maatregelen. 

 

• Winkelopeningstijden op zondag tijdelijk verruimd 

Vrijdagmiddag 27 maart jl. is ontheffing verleend aan de vier supermarkten (AH, Aldi, Dirk en 

Jumbo) om tijdelijk, met verruimde openingstijden te werken op zondag. Verder gelden er 

momenteel na aanvraag ook geen venstertijden voor de bevoorrading van de supermarkten. 

 

• Website gemeente 

De website van de gemeente wordt telkens geüpdatet en aangevuld met initiatieven uit de 

samenleving. Dit geldt ook voor de speciale ondernemers-button. Omdat veel vragen uit 

Wassenaar over Werk en Inkomen terechtkomen bij onze uitvoeringspartner, de gemeente 

Leidschendam-Voorburg, worden de teksten steeds weer aangevuld. Op deze wijze willen wij 

ondernemers zo goed mogelijk de weg wijzen naar alle regelingen om zo goed mogelijk door deze 

lastige tijd te komen. Waar wij kunnen roepen we op om lokaal te kopen om onze ondernemers 

ook direct te steunen.  

 

• Bibliotheek 

Op verzoek van het college heeft de Bibliotheek een korte stand van zaken opgesteld m.b.t. 

corona, inclusief verwachtingen ten aanzien van financiële derving. Momenteel wordt er nog geen 

hulp van het college gevraagd. We kunnen blijven lezen, omdat de bibliotheek op een creatieve 

wijze de dienstverlening weet door te zetten. 

 

• Afval/Avalex 

Deze en komende week kan de dienstverlening van Avalex doorlopen, mede dankzij de inzet van 

de flexibele schil van medewerkers. Belangrijk is wel dat mensen het afval op tijd buiten zetten 

(voor 7.30 uur), de tijden van ophalen op de dag zelf kunnen namelijk veranderen. Dit is ook 

gemeld op de website van Avalex. Inmiddels zijn er beperkt nieuwe grofvuilroutes open gezet voor 

mensen die niet in staat zijn naar het Afhaal en Breng Station te komen en kunnen zich telefonisch 

bij het KCC aanmelden.  
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Extra capaciteit wordt ingezet om ondergrondse inzameling en verschuiven van capaciteit om de 

ondergrondse containers tijdig te legen (met name papier i.v.m. toename karton). 

 

• Beschikbaarheid BOA- en politiecapaciteit 

De beschikbaarheid en inzet van BOA-capaciteit voor onze gemeente is op peil en er wordt goed 

samengewerkt met het Wassenaarse publiek. Ook is de bezetting van ons Wassenaarse politieteam 

op orde. Zo wordt invulling gegeven aan de gewenste capaciteit voor toezicht en handhaving en 

waar nodig corrigerend op te treden.  

 

Tot slot 

Het beeld is gelukkig dat de meeste inwoners van Wassenaar zich goed aan de regels houden. Het 

is nu zaak dat we samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. De 

waardering voor al die toppers in de zorg kunnen we dan ook het beste tot uitdrukking brengen 

door iedereen te vragen om de regels strikt te volgen en ons zo in te zetten voor de gezondheid 

van ons allemaal.  

 

Verder blijven wij als college graag goed in contact met de raads- en commissieleden. Met de 

griffie en het presidium zijn voorbereidingen getroffen om de democratische besluitvorming zoveel 

mogelijk weer door te laten lopen. We zijn dan wel op afstand, maar gelukkig nog steeds 

verbonden.  

 

Zorg goed voor uzelf en anderen, want Wassenaar zijn wij samen. Alleen samen krijgen we corona 

onder controle. 

 

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. 

 


