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Coronacrisis: Informatie gemeente Nissewaard 

Geachte raadsleden,

Diep geraakt door de heftige impact van het conoravirus zijn wij aan de slag gegaan om de grote 
hoeveelheid ongekende maatregelen die op ons af kwamen vorm te geven. Dit vergt ongelooflijk 
veel werk van ons college en de gemeentelijke organisatie. De  afgelopen week was hierop dan ook 
alle aandacht op gericht. 
Door middel van deze ‘krant’ willen wij u informeren welke maatregelen en acties wij sindsdien 
hebben genomen.  Daarbij staat ook vermeld welke communicatiemiddelen  zijn ingezet of worden 
ingezet om onze inwoners op de hoogte te brengen van informatie. Wij zullen u wekelijks met 
deze ‘krant’ informeren.  Deze coronakrant is in zeer korte tijd samengesteld en opgemaakt. In de 
volgende editie informeren wij u uitgebreider over sommige onderwerpen.

Het komt  in deze uitzonderlijke tijd op solidariteit aan. Daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk 
optrekken. 

Samen tegen Corona! 

College van burgemeester en wethouders
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Dienstverlening en aangepaste openingstijden

Vanuit de regering is de oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Om de dienstverlening 
voor de inwoners van Nissewaard zo goed mogelijk door te laten lopen, werken veel van onze 
medewerkers vanuit huis. Zo kunnen we, ondanks de beperkingen van rijkswege, onze inwoners zo 
goed mogelijk blijven bedienen.
Er geldt tot en met 6 april een beperkte openstelling van de balies van de Stadswinkel, twee voor 
Burgerzaken, één voor overige zaken. Tot en met 6 april zijn de balies op werkdagen geopend van 
8.30 tot 12.30 uur. Wij werken uitsluitend op afspraak en adviseren inwoners onze diensten en 
producten zoveel als mogelijk online aan te vragen.

Bezoekers wordt verzocht ruim afstand te houden van de balies bij de loketten om mogelijke 
besmetting 
te voorkomen. Wie last heeft van hoesten, koorts, kortademigheid of verkoudheid, vragen wij om niet 
naar het stadhuis te komen en om een nieuwe afspraak te maken.

Evenementen tot 1 juni afgelast

Een van de extra maatregelen die op 23 maart zijn ingegaan is dat samenkomsten en evenementen 
tot 1 juni verboden zijn. De ondergrens van bijeenkomsten van maximaal honderd geldt niet meer. 
Dat betekent dat alle evenementen in Nissewaard tot 1 juni zijn afgelast. Op de website en facebook 
ErOpUit Nissewaard informeren we over de evenementen na 1 juni.  
Voor Nissewaard betekent het dat vanwege deze maatregel in ieder geval onderstaande 
evenementen zijn afgelast:

Truckrun     4 april
Kunstroute     18 en 19 april
Koningsdag     27 april
Ontvangst gedecoreerden  27 april
Activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid  2 en 5 mei
Dodenherdenking   4 mei
Swan Market    5 mei
Run-bike-Run    10 mei
Minivierdaagse Spijkenisse   11 tm 14 mei
Beeldentuin     15 mei t/m 7 juni 
Paardenmarkt Heenvliet  29 mei t/m 1 juni
Kunstmarkt Kastanjerie  30 mei



Inkomensmaatregelen voor ondernemers en ZZP’ers

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen 
te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de 
gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het kabinet stelt onder 
andere een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te 
ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling is in ontwikkeling en wordt 
uitgevoerd door gemeenten. 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende 
inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal 
minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er vindt in deze tijdelijke bijstandsregeling voor 
zelfstandig ondernemers geen vermogens- of partnertoets plaats. Ondersteuning volgens deze 
tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd 
rentepercentage. 

De regeling wordt op dit moment door het ministerie voorbereid. De gemeente Nissewaard volgt de 
ontwikkelingen op de voet en zal wanneer het mogelijk is uitvoering geven aan deze maatregel. 

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Nissewaard 
en Brielle de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Ondernemers die acute 
financiële problemen ervaren door de maatregelen van de Rijksoverheid kunnen een beroep doen op 
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). RBZ heeft een coulante spoedprocedure opgesteld, 
zodat ondernemers snel geholpen kunnen worden. 

Ondernemers die in aanmerking komen voor een verkorteaanvraag Bbz kunnen op 
www.rotterdam.nl/rbzcorona een aanvraagformulier downloaden, invullen en digitaal indienen. 
De Bbz-uitkering kan worden toegekend voor 3 maanden. RBZ werkt er tevens hard aan dat 
ondernemers hun aanvraag digitaal met behulp van DigiD kunnen indienen. 
www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz
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Fiscale maatregelen voor bedrijven en bewoners

De gemeente Nissewaard maakt het betalen van de gemeentelijke belastingen gemakkelijker voor 
ondernemer, zzp’ers of inwoners, die het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 ontvangen 
hebben en door de maatregelen tegen het Coronavirus in financiële problemen komen. 

Betaling in maandelijkse termijnen
Dit kan alleen via de automatische incasso. Dit kan nog geregeld worden voór de afloop van de 
betalingstermijn die vermeld staat op het aanslagbiljet 2020. Hoe eerder dit gebeurt, hoe groter het 
aantal maanden waarover men de betaling van het aanslagbiljet kan uitspreiden. De laatste termijn is 
november 2020.

Uitstel van betaling
Wie niet meedoet aan de automatische incasso, heeft op het aanslagbiljet de betalingstermijn 30 april 
2020 vermeld. De gemeente verleent uitstel voor 3 maanden, dus tot 31 juli 2020. Men hoeft  hiervoor 
niets aan te vragen.

Ondernemers en zzp’ers: 3 maanden geen afschrijving automatische incasso
Ondernemers, of zzp’ers die deelnemen aan automatische incasso, kunnen via gemeente@nissewaard.
nl uitstel van betaling aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2020. De gemeente verrekent het 
bedrag voor deze maanden met het bedrag voor de maanden juli tot en met november 2020. 

Later opleggen aanslagen BIZ-bijdrage, leges, precariobelasting, toeristenbelasting en marktgelden 
De gemeente zal de aanslagen BIZ-bijdrage leges, precariobelasting voor terrassen, toeristenbelasting 
en marktgelden niet eerder opleggen dan eind augustus 2020.

Geen aanslag leges voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt
Wie een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de 
maatregelen tegen het Coronavirus niet plaatsvindt, krijgt geen aanslag leges opgelegd voor deze 
aanvraag. 
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In Nissewaard zijn alle sportaccommodaties gesloten. Noodzakelijk onderhoud en beheer wordt wel 
toegestaan. Uitvoerders wordt gevraagd om daarbij gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar te houden 
en de algemene hygiëne maatregelen in acht te nemen.

Huurders kunnen (tijdelijk) geen gebruik meer maken van de accommodatie. Bij incidentele verhuringen 
worden reserveringen kosteloos geannuleerd. Voor de structurele verhuringen (reserveringen op basis 
van seizoensplanningen verenigingen) geldt dat de reserveringen blijven staan. Verrekening van de 
huur vindt, in overleg met de huurder, op basis van werkelijk gebruik over de komende periode plaats.

De betalingstermijn die op de huurfactuur staat wordt standaard met 60 dagen verlengd. Wie dan de 
factuur nog niet kan betalen, kan een betalingsregeling aanvragen door een voorstel te sturen naar 
boekhouding@nissewaard.nl. Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor 
niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan 
het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte 
bedrijfsvoering. Wij zoeken samen een passende oplossing
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Wet maatschappelijke ondersteuning

De werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door, zodat zorg/ondersteuning kan worden toegekend. 
Intakes worden telefonisch verricht. Als er aanwijzingen zijn dat een voorziening voor een inwoner 
noodzakelijk is, maar in normale omstandigheden de thuissituatie en/of de inwoner gezien had 
moeten worden, wordt de indicatie korter afgegeven en wordt een tussentijds evaluatiemoment 
ingepland. Alle administratieve taken verlopen volgens het reguliere proces. Vooralsnog is er deze 
week geen toename van meldingen op de wachtlijst te zien. Het gemiddelde aantal meldingen ligt juist 
lager dan normaal. De ontwikkeling van wachtlijst wordt goed gemonitord. De zorgaanbieders bieden 
over het algemeen hun reguliere ondersteuning, behalve dagbesteding. Aanbieders bieden daarvoor 
vervolgens wel een alternatief, zoals thuisbezoek aan de cliënt of telefonisch contact. Ook dit monitoren 
we dagelijks. 



Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft 17 maart zijn handtekening gezet onder een 
noodverordening. Hij deed dat als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Politie 
en gemeenten kunnen nu gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen tegen het 
coronavirus worden overtreden.

Meer informatie over de noodverordening staat op www.nissewaard.nl/corona, waarbij ook een link 
staat naar de volledige tekst van de noodverordening op officielebekendmakingen.nl. 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-73845.html)
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Maatregelen per 23 maart 2020

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor 
boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een 
groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en 
groepen mensen.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. 
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie 
komt.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, 
stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt 
gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
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Reinis

Het ophalen van huishoudelijk afval en schoonhouden van de stad is een vitale maatschappelijke 
taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid, 
milieuhygiëne en de leefbaarheid in onze gemeente.

Stadswerf
In verband met het Coronavirus heeft ook Reinis maatregelen moeten nemen. Op de Stadswerf mogen 
nog maar 10 voertuigen tegelijkertijd op het terrein om mogelijke besmetting te voorkomen. Ook is 
besloten om de Stadswerf in de weekenden te sluiten tot 6 april. Tot die tijd blijft de Stadswerf alleen 
doordeweeks geopend. 

Mobiel Milieustation 
Het Mobiel Milieustation wordt voorlopig niet ingezet 
tot 6 april in verband met fysiek contact. 

Ophalen afval
Doordat mensen nu veel thuis zijn, is er een flinke toename van het aanbieden van restafval. Als gevolg 
daarvan moet Reinis de ondergrondse containers extra legen. Reinis zet alles op alles om zo vaak 
mogelijk de containers te legen. Het buitengebied maakt nog gebruik van minicontainers voor het 
restafval. Deze containers worden normaal gesproken 1 keer per 4 weken geleegd. De laatste leging 
is woensdag a.s. 14 dagen geleden. De bewoners krijgen deze week (donderdag) een extra leging 
aangeboden. De hierop volgende leging is dan weer over 14 dagen op woensdag. De betreffende 
bewoners krijgen hierover een brief aan huis bezorgd. 
Om de medewerkers van Reinis te bedanken voor hun extra inzet tijdens deze Coronacrisis is er vanuit 
het college een brief gestuurd om de medewerkers van Reinis een hart onder de riem te steken. 

Kinderboerderij gesloten

De kinderboerderij en de speeltuin 
De Trotse Pauw is voorlopig tot 6 april 
gesloten voor bezoekers vanwege het 
coronavirus. 
De medewerkers en vrijwilligers stellen 
ondertussen alles in het werk om goed 
voor de dieren te zorgen. Op de website 
van de kinderboerderij wordt aangegeven 
dat zij voorlopig niet open zijn voor 
bezoekers.  
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Ploggen

Naast het extra inzetten van Reinis heeft de gemeente Harold Joëls van Plogging.nu gevraagd of er 
mogelijkheden zijn vanuit het initiatief om zwerfafval op te halen. Plogging.nu organiseert normaal 
gezien events waarbij gezamenlijk het zwerfafval wordt opgehaald. Omdat dit nu niet mogelijk is 
in verband met het coronavirus, zij doen dit nu in individueel verband. Aan hun netwerk wordt nu 
gevraagd om, wanneer men een eindje gaat wandelen of hardlopen, gelijk een vuilniszak mee te 
nemen om zwerfafval op te ruimen. Ook doet de gemeente een oproep aan inwoners om zelf te gaan 
ploggen. Wel wordt gevraagd om alleen te gaan ploggen. Indien mensen mee willen helpen kunnen zij 
een e-mail sturen naar hello@plogging.nu. De gemeente stelt dan ook extra grijpers, vuilniszakken en 
handschoenen beschikbaar, zodat iedereen een handje mee kan helpen. 

Dienstverlening

De werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door zodat zorg/ondersteuning toegekend kan worden. 
Jeugdbeschermingsplein is geannuleerd omdat samenwerkende partijen hun werkzaamheden hebben 
stopgezet. Drangzaken komen via de crisislijn binnen. 
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Vanwege het Corona-virus veranderen de vervoersbedrijven ook de dienstregelingen. De gemeente 
heeft hierover nauw contact met de MRDH en de vervoersbedrijven. Vervoerders laten de afschaling van 
de dienstregeling vooralsnog gefaseerd verlopen. Dit wil zeggen dat wordt afgeschaald zodra dat nodig 
is, maar niet eerder. Vervoerders communiceren zelf met de reizigers langs hun eigen gebruikelijke 
kanalen. Wijzigingen in de dienstregeling worden (zoveel mogelijk) doorgevoerd in de reisadviezen op 
www.9292.nl en op de websites van vervoerders zelf.  

EBS

EBS heeft ons laten weten dat zij de 8-persoonsvervoersbussen niet meer inzetten omdat de 1,5 
meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Dit betekent dat de lijnen 81 en 85 in Spijkenisse en 
belbus 107 Zuidland - Abbenbroek - Heenvliet - Geervliet (die uitsluitend worden uitgevoerd met 
8-persoonsbussen) niet rijden.  
Zuidland wordt wel bediend met de reguliere (grote) bus 106. Reizigers voor Heenvliet en Geervliet 
kunnen gebruik maken van de R-net bussen die halthouden langs de Groene Kruisweg bij Heenvliet 
en Geervliet.

Op de website van Nissewaard kunnen inwoners links vinden naar de verschillende vervoerders over 
de veranderde dienstregelingen. 
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Voor alle kinderen die noodgedwongen thuis zitten is een kinderkrant gemaakt. 
In deze kinderkrant staan allerlei tips voor kinderen om zich te vermaken 
tijdens deze vervelende periode. De kinderkrant is in Groot Nissewaard van 
24 maart meegenomen en dus huis-aan-huis bezorgd. Daarnaast zijn drie 
vlogs opgenomen voor de kinderen met nog meer tips om thuis mee aan de 
slag te gaan. Deze filmpjes zijn ook weer ondersteunend aan de kinderkrant en 
zijn via social media verspreid op 24 maart.

Jij hoeft je niet 
meer te vervelen
 

Omdat de scholen zijn gesloten, zitten jij en een heleboel andere kinderen thuis. Zo zetten we ons met elkaar in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar dat betekent niet dat je je hoeft te vervelen! Om ervoor te zorgen dat jij de komende tijd lekker bezig kunt blijven en leuke dingen kunt doen, hebben we samen met de Kindergemeenteraad Nissewaard deze krant gemaakt. Boordevol tips en doedingen! Ook lees je waar je online terechtkunt voor nog meer challenges en toffe filmpjes. 

Ga je buitenspelen? Dan is het wel belangrijk dat je 1,5 meter afstand houdt van je vrienden en vriendinnen. Vergeet ook niet om je handen vaak te wassen. 

Veel plezier en groetjes van,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard

 Toffe thuisblijftips van de Kindergemeenteraad

Durf jij het aan? 
 

Wie ga jij verrassen? 

Doe mee 
met de winactie!
 

De beste duurzame 
knutseltips
 

Een krant bomvol tips! 

Bekijk de 
filmpjes en challenges 

studio pluis

maart 2020
www.kindergemeenteraadnissewaard.nl

Wij willen het heel graag weten als jij goede ideeën hebt voor jouw dorp of stad. Als 
kindergemeenteraad denken we mee met de gemeente over wat belangrijk is voor kinderen in Nissewaard. Daar brengen we advies over uit. Dus, heb jij een goed idee? Schrijf of teken het hier. 

Mail het daarna naar ons via 
info@kindergemeenteraadnissewaard.nl. Wij zijn superbenieuwd!

15

win
win

winOp het Jeugdjournaal, op 
school en thuis zien en horen 
jullie natuurlijk alle berichten 
over het coronavirus. 
Misschien maak je je er 
zorgen om. Wat gebeurt er 
allemaal en wat kan ik doen? 
Dat begrijp ik. Maar weet 
dat er veel mensen zijn die 
keihard werken om zo snel 
mogelijk alles weer normaal 
te laten zijn. 

Burgemeester 
Foort van Oosten 

Thuis moeten blijven en niet naar buiten kunnen, is niet voor iedereen even makkelijk. Oudere mensen kunnen zich bijvoorbeeld alleen voelen. Maar wist je dat je vanuit en rondom je huis nog steeds iets voor een ander kunt betekenen? Ontdek hier alle tips over hoe je jezelf in kunt zetten voor de mensen om je heen! Willen jouw ouders ook graag iets voor iemand anders doen? Laat ze dan kijken op www.nissewaardvoorelkaar.nl

Colofon
Deze krant werd gemaakt in opdracht van de gemeente Nissewaard. 
Tekst & redactie: Dewi Rozenblad, Nina van Stokkum,  Wieneke van der Kwaak, Hanna de Vries, Annemiek Guis Vormgeving: Rick van der Tuin, Sabine Ham 
Illustraties: Sanne Dries, Sabine Ham 
www.dekleineambassade.nl ©

 2
02

0,
 d

e 
Kl

ei
ne

 A
m

ba
ss

ad
e

20
BRIEFJE
CHALLENGE
ELLEBOOGBOX
FAMILIE

GEZELLIGHEID
HANDENWASSEN
HUISKAMERWORKOUT
KNUTSELEN

SPELLETJES
VIRUS
THUISWERKEN
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Maak een kaartje en 

stuur deze naar je familie 

(opa en oma) of je buren! 

Schrijf in je kaartje een 

vrolijk gedicht of een 

verhaal. Knutsel een mini-verrassingsdoosje met een klein doosje. Bezorg 
`m via de brievenbus.

Pak je stoepkrijt en 

teken de stoep vol met 

hartjes of andere lieve 

boodschappen voor 

buurtbewoners!
Heb je de soep van pagina 2 gemaakt en had je nog wat over? Breng het in een bakje naar iemand die nu even niet zo makkelijk boodschappen kan doen.

16 Maak een 
lief kaartje

Vrolijke 
stoep

Mini-verrassings-doosje

Samen delen

Wethouder  
Jan Willem Mijnans: 
Buiten vind je soms nog 
best veel zwerfafval. 
Help je mee om jouw 
buurt schoon te houden? 
Laat ons zien hoeveel 
zwerfafval je hebt 
verzameld, dan kun je 
daar zelfs een prijs mee 
winnen! Kijk snel op  
actiefinnissewaard.nl.

Wethouder 
Leon Soeterboek:
We moeten er met z’n allen voor zorgen dat jij en je familie gezond blijven. Soms betekent dat, dat je niet bij anderen op bezoek kunt. Gelukkig hebben we telefoons en computers om onze familie te spreken en te zien. Geef komende tijd wat extra aandacht aan elkaar.

Wethouder 
Wouter Struijk:
Wat jammer dat je nu niet 
naar school kunt, vind je niet? 
Gelukkig zorgen de meesters 
en juffen voor veel leuke en 
leerzame dingen die jullie thuis 
kunnen doen. Hopelijk kan 
iedereen snel weer gezond naar 
school. 

Wethouder  
Igor Bal: 
Als je buiten gaat spelen, kies dan 
een plek waar je lekker de ruimte 
hebt. Mijn tip: ga eens vliegeren op 
een groot grasveld. Dan kun je ook 
makkelijk afstand houden van elkaar. Let goed op het verkeer als je weer 
terug naar huis loopt of fietst.

Wethouder  
Martijn Hamerslag: 
Helaas kun je nu 
even niet sporten bij 
jouw vereniging. Op 
actiefinnissewaard.nl 
ontdek je hoe je thuis toch 
in beweging blijft.  

Onderwijs en kinderopvang

Zo goed als alle scholen zijn dicht. Voor examenleerlingen is het een spannende tijd omdat zij niet 
weten of de examens door zullen gaan en basisschoolleerlingen moeten thuis aan de slag. Leraren 
zijn dus genoodzaakt om op een andere manier de lesstof bij de leerlingen te krijgen en in het 
voorgezet onderwijs is men aan het puzzelen hoe de schoolexamens afgenomen moeten worden 
met de inachtneming van alle maatregelen. Dit vergt omschakeling en inzet. Sommige scholen zijn 
open om kinderen van mensen met een vitaal beroep op te vangen. Mochten kinderen niet binnen de 
reguliere tijden van de scholen kunnen worden opgevangen, dan stellen de kinderopvangorganisaties 
hun locaties ook voor die kinderen beschikbaar. Aan alle leerkrachten ontvangen brief met waardering, 
om ze een hart onder de riem te steken. Het zijn uitzonderlijke tijden waarin iedereen zich aan het 
aanpassen is.

Thuisonderwijs voor alle kinderen

Ieder kind heeft er recht op om in het kader van digitaal onderwijs thuis dat onderwijs te kunnen 
volgen. Zeker gezien de situatie waarin we op dit moment met elkaar verkeren. Daarom kunnen ouders 
van kinderen die niet de beschikking hebben over de daarvoor benodigde digitale, dan wel financiële 
middelen, gebruik maken van gemeentelijke of rijksregelingen die dat wel mogelijk maken. De 
gemeente kan daarvoor een beroep doen op de Rijksregeling voor thuisonderwijs, de stichting Leergeld, 
het Jeugdeducatiefonds. Ook wordt samengewerkt met de Bibliotheek om te kijken of er laptops aan 
kinderen beschikbaar kunnen worden gesteld. Een uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden 
vindt nu plaats. 

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er met name op gericht om ervoor te zorgen dat kinderen die niet thuis 
opgevangen kunnen worden naar school of opvang gebracht kunnen worden.
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Zichtbaarheid college

Naast brieven die gestuurd worden aan diverse doel-
groepen wil het college ook op een andere manier 
zichtbaar zijn. Er komen steeds meer vlogs van het 
college om uitleg te geven over de lokale maatregelen en 
soms ook om aandacht te vragen voor problemen. Deze 
vlogs worden zoveel mogelijk via social media kanalen 
van de gemeente verspreid. Tijdens deze crisis zal de 
burgemeester, al dan niet samen met wethouders, elke 
maandagavond in de radio uitzending van Linq Media 
verschijnen. Tijdens dit interview kunnen inwoners vragen 
stellen aan burgemeester of wethouder.

Hart onder de riem voor de vitale beroepen

Het college is diep onder de indruk van de inzet van de mensen in de vitale beroepen en wil dit 
ook graag laten blijken. Zo hebben zij meegedaan het een klapmoment op dinsdag 17 maart bij 
verzorgingshuis De Vier Ambachten. Daarnaast verschijnt vanaf 24 maart een uiting van respect aan 
deze beroepsgroepen op de digitale schermen in Spijkenisse. In Groot Nissewaard is een pagina-grote 
advertentie geplaatste waarin het college zich uitspreekt over deze beroepsgroepen en ze bedankt voor 
hun inzet. Ook in de komende weken zal er aandacht zijn voor deze mensen die zich inzetten om het 
gewone leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Nagedacht wordt hoe de raad een plek kan krijgen in 
de waardering voor deze cruciale beroepsgroepen.



Communiceren van maatregelen met de inwoners

Naast de website zijn op een aparte pagina in Groot Nissewaard de belangrijkste maatregelen 
benoemd die op dit moment van belang zijn voor inwoners. Dit zijn maatregelen voor ZZP’ers, 
ondernemers, het verenigingsleven en belastingen. Burgemeester Foort van Oosten is vanaf 24 maart 
elke maandagavond te horen in het radio programma Zeker Weten van Linq Media eventueel samen 
met wethouders. Inwoners krijgen de gelegenheid om direct vragen te stellen aan de burgemeester. 
Deze uitzending is live te volgen via facebook

Stadsdichter Kevin Mack

Onze stadsdichter Kevin Mack is gevraagd een gedicht te maken over de huidige situatie. 
Dit gedicht zal samen met een speciaal daarvoor gemaakt filmpje verspreid worden op social media.

Website bron van informatie

De webpagina(’s) over corona van de gemeente Nissewaard wordt regelmatig geüpdatet en aangepast 
aan de behoefte aan informatie bij inwoners. De informatie voor ondernemers heeft een aparte pagina 
gekregen. Het beleid voor landelijke maatregelen is om linkjes op te nemen die verwijzen naar websites 
van bijv. RIVM, GGD, KvK, RBZ, Rijksoverheid.nl. Lokale maatregelen worden ook vermeld en toegelicht. 
Bovendien is de attentiewaarde voor de pagina’s vergroot door een oranjebalk bovenin iedere 
webpagina van de website met een directe link naar de coronapagina en de ondernemersinformatie. 
Daarnaast is corona-informatie verheven tot een van de toptaken op de website. Een van de negen 
tegeltjes op de homepage verwijst direct naar de betreffende pagina.
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JOZ op straat

Het geplande Fort-Nite-event in MY college dat gepland was voor 
3 april is logischerwijs uitgesteld. Er wordt in samenspraak met de 
gemeente, My college en de politie gezocht naar een nieuwe datum, 
maar die is nog niet vastgesteld.
De medewerkers van JOZ is gevraagd de jongeren die zich op 
straat in groepjes ophouden, aan te spreken, te begeleiden bij hun 
bezigheden of alternatieve activiteiten aan te bieden. Dit gebeurt 
om overlast van hangjongeren te voorkomen. De verscherpte 
maatregelen leiden er toe dat het mogelijke probleem van groepen 
jongeren die overlast in de buurt veroorzaken, zich welhaast vanzelf 
oplost.

Samenwerking bij Thuis in de Wijk

In samenspraak met de partners van Thuis in de Wijk is een programma 
opgesteld om kwetsbare groepen in de gemeente te helpen. Zo wordt bijv. 
met vrijwilligers de maaltijdvoorziening voor inwoners die dat nodig hebben, 
gecontinueerd. Het maatschappelijk beroep dat op inwoners wordt gedaan 
wordt uitgedragen in advertenties in Groot Nissewaard. Het inloopspreekuur van 
Thuis in de Wijk is weliswaar on hold gezet, maar de telefonische bereikbaarheid 
is gewaarborgd. Raadsleden is gevraagd om hierin te participeren via 
nissewaardvoorelkaar.nl. De website van Thuis in de Wijk is op de situatie 
aangepast en facebookberichten dragen bij aan de informatievoorziening. 

  24 maart 2020

High Five

Er zijn verschillende initiatieven opgestart voor de mensen 
thuis. Zo wordt er iedere dag een stayathomechallenge op 
social media geplaatst waarbij kinderen en volwassenen 
uitgedaagd worden om thuis te bewegen. Ook worden er 
tips geplaatst voor kinderen om de verveling tegen te gaan. 
De website Nissewaard voor Elkaar is onder de aandacht 
gebracht en daar zijn inmiddels diverse hulpaanbiedingen 
en hulpvragen bij elkaar gekomen. Op actiefinnissewaard.nl 
staan veel vragen en antwoorden voor (sport)verenigingen. 
Deze wordt dagelijks geupdate met vragen die binnenkomen.
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SMC en HAP bereiden zich voor en de dienstverlening uit

Huisartsenpost (HAP)
De HAP functioneert op dit moment nog als de gebruikelijke huisartsenpost, maar biedt momenteel 
een extra dienst aan. De HAP ondersteunt die huisartspraktijken die niet meer over voldoende 
beschermingsmaterialen beschikken, om patiënten die verdacht worden van Corona te diagnosticeren. 
Daarom is er dagelijks een extra spreekuur van 11.00 tot 15.00 uur ingericht om inwoners met klachten 
aan luchtwegen die mogelijk een relatie hebben met het coronavirus te zien. 

Spijkenisse Medisch Centrum (SMC)
SMC werkt keihard samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis aan een 
diverse scenario’s om de beste zorg te kunnen bieden. Er wordt gekeken hoe ze gezamenlijk maximale 
capaciteit kunnen bieden voor de opvang van zowel coronapatiënten als voor patiënten in de reguliere 
zorg. Het landelijk coördinatiepunt beslist uiteindelijk waar coronapatiënten het beste geplaatst kunnen 
worden. Daarover wordt continu overlegd in samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. 
Alle ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en de situatie wordt van dag tot dag bekeken.
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In een eerdere fase hebben vanwege de coronacrisis, naast onze productieafdelingen, uit voorzorg ook 
alle werkzaamheden van onze teams Groen & Schoon stilgelegd. Onze Groen & Schoon teams hebben 
echter een aantal urgente werkzaamheden. Ook deze zijn tijdelijk stopgezet, om ons de tijd te geven 
om te bepalen welke werkzaamheden ook in tijden van corona niet kunnen blijven liggen en om de 
juiste maatregelen te treffen.

In overleg met onze opdrachtgevers gaan wij daarom het urgente deel van onze dienstverlening in de 
openbare ruimte weer opstarten, met name afvalinzameling en onkruidverwijdering.

Veel mensen zijn thuis en zoeken met regelmaat de buitengebieden op. Dit betekent dat de 
vuilnisbakken erg snel vol zitten en het zwerfvuil enorm toeneemt. Ook het mooie weer zorgt ervoor 
dat het onkruid welig gaat tieren. Om te voorkomen dat dit problemen oplevert, moeten we een aantal 
klussen snel weer oppakken.
Het gaat dan om de onderstaande werkzaamheden:

Vuilnisbakken legen en direct omliggend zwerfvuil bij de bakken prikken voor
• Stranden Maasvlakte - ook het vrijhouden van de overgangen
• Weekmarkt Rockanje
• Recreatiegebieden - o.a. de Brielse Maas, het Oostvoornse meer
• Waterschappen
• Badstranden Rockanje - ook wc’s bij de overgangen schoonmaken en op overgangen zwerfvuil prikken
• Dorpskernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Simonshaven
Onkruid verwijderen in de plantsoenen in gemeenten Nissewaard en Westvoorne
• Dit voorkomt overlast van het onkruid en vermindert de verspreiding van pollen in het aankomende 

hooikoortsseizoen
Plantvakken in de woonwijken van de kernen van Nissewaard omplanten  
• In het kader van de flora en fauna wetgeving moet dit in deze weken gebeuren (voor het 

vogelbroedseizoen)

Wij willen benadrukken dat de medewerkers voor bovenstaande projecten dit op basis van eigen 
aanmelding doen en het hen vrij staat om zelf te beslissen of zij aan het werk willen. Veel van onze 
medewerkers geven aan dat zij heel graag aan de slag willen. Daarbij nemen wij uiteraard de maximale 
veiligheid op de buitenlocaties in acht. Wij zouden deze werkzaamheden niet voortzetten als we dat te 
risicovol achten. Onze productielocaties binnen blijven daarom ook nog gesloten.

Tot slot willen wij aangeven dat VPW erg trots is op haar medewerkers die in deze tijd dit belangrijke 
werk voor de maatschappij verrichten. Dat de teams Groen & Schoon nu weer aan de slag gaan voor 
urgente werkzaamheden is een teken dat ook zij een vitale en onmisbare rol spelen in onze regio. 
Daarom willen wij hen bedanken voor hun bijdrage aan een schoon en mooi Voorne-Putten.



Waar samenkomsten in eerste instantie ontmoedigd, en nu zelfs verboden worden, dient de 
gemeenteraad ook het goede voorbeeld te geven.
Er wordt ernaar gestreefd om zo weinig mogelijk bij elkaar te komen en waar dit kan op digitale wijze 
te vergaderen. In de tussentijd worden fractievoorzitters via Whatsapp en e-mail zo goed mogelijk op 
de hoogte gehouden van de relevante feiten en gebeurtenissen.
 
De algemene commissie van 17 maart is afgelast. Op de agenda stonden die punten, waarvan men van 
mening is dat die geen of weinig uitstel kunnen lijden. 
De fracties is gevraagd over de besluitpunten schriftelijk te reageren. De schriftelijke reacties worden 
op dit moment verwerkt. 
 
De Tweede Kamer vergadert op aangepaste wijze door. Dat is ook ons streven voor de besluitpunten 
van de algemene commissie. Het is de bedoeling het Presidium deze week digitaal te laten vergaderen 
over datum, tijdstip en vorm van de komende raadsvergadering. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 
van de mogelijkheid die de Gemeentewet biedt (artikel 21) om in kleiner verband te vergadering. Ook 
zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden, maar wel via internet worden uitgezonden (audio). 
 
Over volgende raadsvergadering valt nog niet veel te zeggen. Deze worden vastgesteld door het 
Presidium, waarbij de noodzaak om te vergaderen iedere keer afgewogen moet worden tegen de op 
dat moment geldende beperkingen. 
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Markt blijft vooralsnog open

De weekmarkt is een belangrijke voorziening. De markt blijft vooralsnog gehandhaafd al dan niet met 
de restricties die het gemeentebestuur aanvullend op landelijke maatregelen daarover afkondigt. 
De verscherping van de maatregelen die het kabinet maandag 23 maart heeft getroffen, kunnen in die 
situatie verandering brengen. 

Steun voor ondernemers

Op zeer korte termijn wordt er een brief gestuurd aan alle ondernemers in Nissewaard met zowel 
de landelijke als de lokale maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Bovendien worden in de brief de maatregelen vermeld die het college heeft afgekondigd 
om de financiële gevolgen van ondernemers te verlichten en hen te helpen in de voortzetting van hun 
bedrijf. Het betreft maatregelen op het gebied van bijv. belastingen en facturering.
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Ondersteunend aan de ingeslagen weg om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft het 
kabinet op 15 maart extra maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat onder andere alle 
(sport)verenigingen en accommodaties dicht blijven.

De aanpak om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving. Zeker 
ook voor verenigingen en andere sportorganisaties. Hier draait alles om ontmoeting. En dat is nu 
net hetgeen dat voorlopig niet kan. Aan alle (sport)verenigingen is een brief gestuurd met waarin is 
uitgesproken dat de gemeente er alles aan zal doen om de verenigingen en clubs zo goed als mogelijk 
te ondersteunen. Verenigingen zijn opgeroepen om contact op te nemen met de gemeente als men als 
gevolg van de coronacrisis in de problemen dreigt te komen.
Noodzakelijk onderhoud en beheer van de accommodaties is toegestaan.


