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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/041206 

Documentnummer: 185288 

Datum: woensdag 15 april 2020 

Onderwerp: lokale stand van maatregelen rondom het coronavirus 

gemeente Wassenaar woensdag 15 april 2020 

Bijlage(n): - Noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden 9 april 2020; 

- Jongerenposter Slimmer Chillen = Coronakillen; 

- Tweede Kamerbrief maatregelen ondernemers 7 april 2020; 

- Bijlage lijst tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. 

Geachte Raad, 

 

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

coronavirus geïnformeerd en over de wijze waarop het college de samenleving 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 15 april 2020 weergeeft.  

 

Noodzaak voor thuisblijven  

In Zuid-Holland is de druk op ons gezondheidsstelsel nog steeds zeer hoog. Zorgmedewerkers 

doen fantastisch werk. Maar we moeten thuisblijven wil de druk er van afgaan. De genomen 

maatregelen zijn daarom strikt noodzakelijk. Het virus treft ons allen en maakt geen onderscheid. 

Ook in Wassenaar zijn mensen ziek en overlijden inwoners aan het Coronavirus.  

 

Paasweekend in Wassenaar is rustig verlopen 

Het afgelopen Paasweekend is over het algemeen goed en rustig verlopen. De boodschap nu is nog 

steeds: blijf thuis. Met oproepen in de krant, via social media en via omroep Midvliet werd deze 

boodschap herhaald. Het afsluiten van parkeerplaatsen voor auto’s bij Meijendel, De Horsten en De 

Wassenaarse Slag en het inzetten van verkeersregelaars hebben hieraan bijgedragen. Ook door 

Wassenaarse tuincentra die open waren, zijn maatregelen getroffen (zoals parkeertoezicht, 

deurbeleid, extra inzet personeel) welke hebben geleid tot een ordentelijk verloop van het 

afgelopen weekend. Bij Avalex is het drukker dan normaal. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft in het 

Paasweekend 30% meer afval te verwerken dan op reguliere dagen. 
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Nieuwe noodverordening 9 april Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld 

Op 9 april is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 

Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe 

noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking. In deze noodverordening is de 

opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens de minister van 

Justitie en Veiligheid) verwerkt om een extra uitzondering te maken op de sluiting van verblijven 

voor kinderopvang en gastouderopvang voor de noodopvang van kinderen van 0-4 jaar voor wie 

vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Zie ook de bijlage. 

Geen nieuwe meldingen bij Veilig thuis 

Stichting Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling en 

is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die hiermee te maken heeft. Voor Wassenaar 

zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen. 

 

Slimmer Chillen = Coronakillen en dus geen examenfeesten 

In deze periode wordt extra aandacht besteed aan jongeren en de 

bijdragen die zij kunnen leveren om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld via de digitale 

lessen van onze middelbare scholen. Het beeld bij sommige jongeren 

dat het de ‘goede kant’ opgaat waardoor het naleven van de regels 

‘niet nodig zou zijn’, is een schijnbeeld. We zitten nog steeds in een 

intelligente lock-down en het organiseren van bijvoorbeeld 

examenfeesten moeten we met elkaar voorkomen. In samenwerking 

met de politie, jeugd- en jongerenwerk en Dunea heeft de gemeente 

een social-mediafilmpje opgenomen gericht op jongeren: slimmer 

chillen = coronakillen. In de komende weken wordt een regionale 

jongerencampagne verder uitgerold. Dit doen we in samenwerking met de middelbare scholen en 

jeugd- en jongerenwerk. 

 

Aan de slag voor onze ondernemers 

De gemeente Wassenaar is aan de slag voor zijn ondernemers. Dit gaat niet alleen om financiële 

oplossingen maar ook om praktische oplossingen zoals het tijdelijk aanpassen van regels. Doel is 

om onze gezondheid, banen en economie te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-

ondernemers en grootbedrijven op te vangen.  

 

• Oproep aan huurders en verhuurders: werk samen! 

Veel verhuurders van (commercieel) vastgoed maken zich grote zorgen over de waarde en de 

cashflow van de investeringen die zijn gedaan en waarbij mogelijke financieringsverplichtingen 

doorlopen. De gemeente Wassenaar doet daarom een beroep op georganiseerde 

ondernemerscollectieven (centrum management, Horeca Nederland, Ondernemend Wassenaar), 

vastgoedverhuurders en huurders om begrip te hebben voor elkaar en roept op om elkaar te 
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helpen in deze tijd van coronavirus om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Met deze oproep 

sluiten we ons als gemeente dan ook aan bij de brede landelijke oproep van de retailagenda.  

 

• Positief effect maatregelen verruiming winkeltijden in Wassenaar 

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 ook geen venstertijden voor de bevoorrading van de supermarkten.  

 

De maatregelen hebben een positief effect op de betere spreiding van het aantal klanten wat de 

supermarkten bezoekt. Verder zijn er geen  klachten bij de gemeente binnengekomen over de 

bevoorrading van de supermarkten. Supermarkten was het verder toegestaan om tot 22.00 uur 

open te blijven op Goede Vrijdag (Regulier is Goede Vrijdag een dag waarop winkels om 19.00 uur 

gesloten moeten zijn op grond van de Winkeltijdenwet/-verordening).  

 

Supermarkten zetten ook extra personeel in om de klantenstroom en hygiënemaatregelen goed te 

stroomlijnen. 

 

• Samenwerkingspagina gemeente en Wassenaarse krant gericht op ondernemers 

Ook worden de Wassenaarse ondernemers ondersteund door het wekelijks beschikbaar stellen van 

één pagina in de Wassenaarse krant gericht op de promotie van lokale ondernemers. Inmiddels 

heeft het Rijk ook financiële ondersteuning beschikbaar gesteld aan lokale kranten en lokale 

publieke omroepen. Voor Wassenaar is dit omroep Midvliet.  

 

• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is per 7 april verruimd 

Op vrijdag 27 maart publiceerde het Kabinet de uitvoering van de Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren (TOGS). Ondernemers kunnen hiermee een directe ondersteuning krijgen van 

4.000 euro belastingvrij om hun omzetverlies door de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Het 

kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Bij deze 

informatiebrief vindt u een bijlage met een overzicht van ondernemingen die hier aanspraak op 

kunnen maken. Zie kamerbrief en lijst als bijlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 4 van 4 
 

• Up to date informatie voor ondernemers vindt u op www.wassenaar.nl  

Op de website van de gemeente Wassenaar vindt u een overzicht actueel terug van relevante 

regelingen en links naar portals.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzonderlijke raadsinformatiebrieven in de maak 

Ambtelijk wordt gewerkt aan een overzicht van de financiële gevolgen voor de gemeente. Deze 

wordt u begin mei toegestuurd. Daarnaast is ook een Wassenaarse informatiebrief in de maak 

gericht op onze lokale economie. En u ontvangt een brief over de invulling van Koningsdag 

(‘Woningsdag’) en 4 en 5 mei. 

 

Tot slot: denk vast na over de 1,5 meter economie 

Er komt een periode na de intelligente lock-down waarbij we terechtkomen in een ‘1,5 meter 

economie’. Dit vergt een andere kijk op onze samenleving en hoe we ons -letterlijk- tot elkaar 

verhouden. Een uitdaging niet alleen voor ondernemers, inwoners maar ook voor het 

gemeentebestuur. Laten we nu al, met elkaar, gaan nadenken over de dag van morgen. 

 

In ieder geval: stay safe, blijf thuis en help elkaar. 

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. 

http://www.wassenaar.nl/

