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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/047655 

 
Documentnummer:  
Datum: Vrijdag 25 september 2020 
Onderwerp: Update maatregelen coronavirus Haaglanden 

Bijlage(n):  
 - Infographic regionale maatregelen tegen het coronavirus 

- Aanvullende maatregelen regio Haaglanden 
 

 

Geachte Raad, 

 

In de randstad onder meer in de regio Haaglanden raken steeds meer mensen besmet 

met het coronavirus. Het Rijk heeft daarom vrijdagavond 18 september aangekondigd 

dat er nieuwe maatregelen worden genomen in zes veiligheidsregio’s, waaronder 

Haaglanden, zodat minder mensen besmet raken.  

Vandaag zijn nog eens acht veiligheidsregio's gegaan naar risiconiveau 2 met het predicaat 

'zorgelijk'. Het gaat om Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-

Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.  

Ook in Wassenaar stijgt het aantal Coronapatiënten. We zien dat veel besmettingen te herleiden 

zijn tot besmettingen die in huiselijke kringen plaatsvinden.  

Volg de basisregels 

De basisregels blijven onveranderd van kracht: anderhalve meter afstand houden, regelmatig 

handen wassen en in de elleboog niezen. Als je klachten hebt, laat je dan testen en werk zoveel 

mogelijk thuis. 

 

 

 

 

 

 

Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd: 
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• Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat 

ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden. 

• Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt 

voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen 

als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze 

bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen. 

• Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering 

voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, 

(super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er 

sprake is van een doorstroom van bezoekers. 

 

Extra maatregelen voor de veiligheidsregio Haaglanden 

Naast de maatregelen die worden genomen met aanwijzing van het Rijk en die worden vastgelegd 

in een Noodverordening, neemt de regio Haaglanden nog een aantal aanvullende maatregelen. Het 

uitgangspunt daarbij is dat er de komende tijd extra aandacht wordt gevraagd om de 

coronamaatregelen echt te blijven naleven. Dit geldt voor thuis en in het openbare leven, zoals in 

winkels, in de horeca en op feestlocaties. Daarom in de eerste plaats een dringend beroep op alle 

inwoners om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden.  

Het blijft van groot belang dat mensen vaak handen wassen en hun handen desinfecteren bij 

binnenkomst in een gebouw. Daarnaast vraagt de veiligheidsregio ondernemers maatregelen te 

verscherpen waar nodig. Zo is het van belang om de eerder ingestelde looproutes goed te 

handhaven en waar nodig te verduidelijken, om gezondheidschecks áltijd uit te voeren, om 

bezoekers tot het gestelde maximum te beperken en om bezoekers van horeca altijd te 

registreren. 

Meer testcapaciteit in de regio 

Naast het ziekenhuis Bronovo in Benoordenhout kunnen Wassenaarders terecht bij alle teststraten. 

De teststraat in Delft is vanaf maandag 21 september open. 300 mensen kunnen dan per dag 

worden bemonsterd. Dit aantal zal uiteindelijk oplopen tot 600 mensen per dag. Ook wordt de 

opening van een teststraat in Zoetermeer en een extra teststraat in Den Haag op korte termijn 

gerealiseerd. 

Voorrang voor zorgmedewerkers en leerkrachten via speciaal telefoonnummer 

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgen zorgmedewerkers en leerkrachten voorrang in de 

teststraat. Hiertoe is een specifiek landelijk telefoonnummer voor afspraken gepubliceerd namelijk 

het prioriteitsnummer van de GGD: 0800 - 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 

en 20.00 uur. Alleen mensen met klachten moeten zich testen. Deze voorrang is tijdelijk, totdat de 

testcapaciteit weer op orde is. Er is onderscheid tussen kinderopvang en onderwijs omdat 

kinderopvang niet verplicht is. En in het onderwijs geldt de leerplicht. Bovendien zijn de klassen in 

het onderwijs groter dan in de opvang. 
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Dashboards Corona 

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling 

van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een 

schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen 

zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus.  

Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer 

worden opgespoord en bestreden. 

 

Landelijk beeld  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

Regionaal  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio 

Wassenaar  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0629/positief-

geteste-mensen 

 

U kunt ook kijken op: Waar staat je gemeente? 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/ 

 

Cijfers over besmettingen, opnames en sterfgevallen in Haaglanden zijn sinds begin september ook 

te vinden via https://ggdhaaglanden.incijfers.nl/dashboard/corona/actuele-stand-coronavirus/ 

 

Wat betekenen nu de nieuwe regels voor bijvoorbeeld huwelijksfeesten? 

Naar aanleiding van de nieuwe noodverordening zijn verschillende vragen binnengekomen over 

ondermeer het aantal gasten wat mag deelnemen aan een huwelijksfeest. De nieuwe regels 

schrijven o.a. voor, dat de groepsgrootte niet groter mag zijn dan 50 personen.  

Bijeenkomsten van gezelschappen van meer dan 50 personen, bijvoorbeeld: verjaardagsfeesten, 

activiteiten van een vriendengroep of activiteiten van een studentengezelschap zijn niet 

toegestaan.  

 

Meldplicht samenkomst meer dan 50 personen via digitaal formulier op 

www.wassenaar.nl  

Bij de nieuwe noodverordening geldt dat degene die in de publieke ruimte of in een besloten 

plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, een samenkomst van meer dan 50 

personen (exclusief personeel) organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan, de 

samenkomst moet melden; 

- deze melding uiterlijk 48 uur voor aanvang van de samenkomst moet plaatsvinden; 

- deze meldplicht voor een samenkomst in een gebouw of vaartuig geldt bij meer dan 50 

personen per zelfstandige ruimte.  

Uitzonderingen op de meldplicht zijn: 

- eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning. Een besloten feest of partij moet u 

wel melden; 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0629/positief-geteste-mensen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0629/positief-geteste-mensen
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/
https://ggdhaaglanden.incijfers.nl/dashboard/corona/actuele-stand-coronavirus/
http://www.wassenaar.nl/
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- samenkomsten in instellingen, bedrijven en andere organisaties met niet meer dan 100 

personen per zelfstandige ruimte. Het samenkomen moet in dit geval een noodzaak zijn 

voor het doorgaan van het dagelijks werk; 

- betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties; 

- samenkomsten vanuit godsdienst of levensovertuiging; 

- een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit; 

- een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van 

een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk 

verplichte bijeenkomsten; 

- een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied 

van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij 

is; 

- detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, 

dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij 

sprake is van doorstroom van bezoekers; en 

- onderwijsinstellingen. 

 

Betrokken partijen worden maandag a.s. per brief nader geïnformeerd 

Maandag 28 september a.s. stuurt de gemeente een brief naar alle betrokken partijen waarin de 

nieuwe regels, die uit de Noodverordening voortkomen, worden opgenomen zodat men over een 

leidraad beschikt. Ook wordt benadrukt dat het urgentiegevoel ten aanzien van het naleven van de 

coronamaatregelen van groot belang is voor ons allen. Verder leggen we verbindingen tussen onze 

medewerkers (zoals sportambtenaren) en de verenigingen bij vragen over het toepassen van de 

regels. Voor welzijnsorganisaties, cultuurorganisaties en buurthuizen wordt een soortgelijke brief 

opgesteld. 

 

De gemeente staat in goed contact met middelbare scholen 

De gemeente heeft met de scholen middels het onderwijs ‘scholen collectief ‘ regelmatig overleg 

waar onder andere de actuele coronasituatie besproken wordt. Ook willen we als gemeente samen 

optrekken met scholierenvertegenwoordigers die met ons meedenken en helpen om positieve 

aandacht vast te houden voor de maatregelen.  

 

Venstertijden voor 70 + bezoekers gemeentekantoor vanaf maandag 28 oktober a.s. 

Het KlantenContactCentrum is aan de slag gegaan om venstertijden in te richten voor kwetsbare 

doelgroepen. Het betreft dan de venstertijd dagelijks tussen 11.00-12.00 uur welke wordt 

gereserveerd voor 70+-ers. Mocht er iemand met onderliggend lijden zijn dan kan diegene 

natuurlijk ook van dit uur gebruik maken. De gemeente inventariseert momenteel of bijvoorbeeld 

supermarkten en de bibliotheek ook met venstertijden willen werken voor onze meest kwetsbare 

inwoners. 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10
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Communicatie 

Ook in de komende periode zal de gemeente actief en nadrukkelijk communiceren met de 

samenleving; niet alleen via social media en de Wassenaarse Krant. Als gemeente blijven we in 

contact met al onze ondernemers, (sport)verenigingen, scholen en het jongerenwerk om met 

elkaar de schouders er onder te zetten. De gemeente, handhavers en politie werken nauw samen 

om toezicht te houden op de naleving van de regionale maatregelen. Maar voorkomen is altijd nog 

veel beter. Zo behouden we zo veel mogelijk onze vrijheid en nemen we met elkaar 

de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid.  

 

Tot slot 

We zien dat veel besmettingen te herleiden zijn tot besmettingen die in de huiselijke kringen 

plaatsvinden. Daarom blijven we benadrukken; neem Corona heel serieus, houd je altijd aan die 

1,5 meter afstand en organiseer geen feestjes thuis. In het bijzonder worden ouders opgeroepen 

om geen feestjes te faciliteren, al lijkt daar vaak een goede aanleiding voor, het gevaar ligt op de 

loer.  

 

Een feestje op de vrijdagmiddag thuis kan zo maar een besmetting van oma betekenen wanneer je 

daar op zondag een bezoek brengt. We moeten samen alles op alles zetten om het tij te keren en 

geen tweede Coronagolf in Wassenaar te krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

Gemeentesecretaris, Burgemeester, 

Drs. H.I.P. Oppatja Drs. L.A. de Lange 

 

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