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Uw brief van:  Ons kenmerk: 157240 
Uw kenmerk:  Contactpersoon: Michiel Jabaaij 
Bijlage(n): Geen Telefoonnummer: 14 0180 

   Team: BBO Barendrecht 
Onderwerp:  

 

Update ontwikkelingen 
coronavirus 27-03-20 

Datum: 27 maart 2020 

   
 

Geachte raadsleden,  
 
Zoals aangekondigd in onze raadsinformatiebrief van vorige week vrijdag 20 maart informeren we u 
voorlopig wekelijks over de recente (bestuurlijke) ontwikkelingen in Barendrecht rond het coronavirus. In 
onze vorige brief hebben we vooral aandacht besteed aan onze communicatie, de crisisorganisatie en de 
wijze van voortzetten van onze dienstverlening. In deze brief gaan we onder andere in op naleving van de 
landelijke richtlijnen en de noodverordening, de ondersteuning die we bieden aan ondernemers, 
maatschappelijke initiatieven die hulp bieden aan ouderen en kwetsbare groepen en nog een aantal meer 
bestuurlijke zaken.  
 
Oproep burgemeester om naleving van richtlijnen 
De burgemeester heeft in een videoboodschap opgeroepen om de landelijke richtlijnen rond het 
coronavirus strikt na te leven. Veel inwoners doen dit al, helaas zijn er echter ook voorbeelden dat dit niet 
gebeurt. Zo was er afgelopen weekend bijvoorbeeld samenscholing van jeugd op onze sportvelden. De 
burgemeester heeft extra bevoegdheden gekregen om hiertegen op te treden. Hij kan plekken aanwijzen 
waar groepsvorming verboden is. Controles worden strenger en zo nodig wordt opgetreden door het 
opleggen van een boete. Dit gebeurt binnen de bestaande capaciteit van toezichthouders én politie.  
 
Noodverordening afgekondigd 26 maart 2020 
Op 26 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26 maart 2020 afgekondigd. Met deze 
noodverordening geeft de Veiligheidsregio vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de 
Rijksoverheid voor de regio. Daarmee komt voor de toezichthouders en opsporingsambtenaren een 
juridische grondslag beschikbaar voor optreden en een eenduidig handelingskader. 
 
Projectteams crisisorganisatie 
In de crisisorganisatie hebben we een viertal projectteams ingesteld. Zij ondersteunen het crisisteam. Het 
gaat om de volgende onderwerpen: 
1. Continuïteitsplannen: Er zijn organisatiebreed plannen opgesteld voor het waarborgen van de continuïteit 
van de processen in de organisatie voor verschillende scenario’s van uitval van personeel. Het 
ziekteverzuim wordt gemonitord en we bereiden ons voor op situaties van personeelstekort.  
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2. Kritische zorgprocessen: Binnen het sociaal domein zijn verschillende vitale en kritische zorgprocessen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringen, nieuwe ondersteuningsregelingen voor ondernemers en ook het 
opstellen van noodprocedures voor bezwaar en beroep. Binnen dit team wordt de continuïteit van deze 
kritische processen gewaarborgd. 
3. Evenementen: coördineren van uitvoering alle maatregelen rondom afgelasting evenementen, 
bijeenkomsten en vieringen. 
4. Economie: coördineren van alle ondersteuning en communicatie aan ondernemers. 
 
Ondersteuning aan onze ondernemers 
Ook onze ondernemers worden hard getroffen door alle noodzakelijke maatregelen rond het coronavirus. 
Om hen zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen, hebben we verschillende acties ondernomen. 
Vanaf zondag 15 maart hebben ondernemers veelvuldig contact met de gemeente gezocht. Direct op 
maandag 16 maart hebben we de informatiepagina op de website geopend met relevante regelingen en 
maatregelen. Deze pagina (die ook veel doorverwijzingen bevat naar relevante (informatie)platforms en 
regelingen voor ondernemers) wordt zoveel mogelijk up to date gehouden. Ook is de link naar de website 
diezelfde dag gedeeld met ongeveer 350 bij de gemeente (via de e-mail) bekende ondernemers en diverse 
ondernemersverenigingen. Ook is aangegeven dat men contact kan opnemen met onze 
bedrijfscontactfunctionaris en hier is massaal gebruik van gemaakt. 
  
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
De overgrote meerderheid van de vragen gaat over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (TOZO/BBZ). Via de website kan een ondernemer een melding doen voor het aanvragen van 
een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Voor de gemeente 
Barendrecht zijn ongeveer 500 aanvragen binnengekomen (BAR totaal ongeveer 1.000; peildatum 25 
maart). Er wordt aan de achterkant van het proces hard gewerkt om de digitale melding zo volledig mogelijk 
in te laten vullen door de ondernemers. Hoe sneller alle gegevens compleet binnen zijn, des te eerder we 
een aanvraag kunnen beoordelen. Ondernemers worden vanuit de afdeling participatie, gemaild/gebeld 
om de nog ontbrekende informatie aan te vullen. Gesprekken met ondernemers gaan regelmatig met veel 
emotie gepaard, waarbij zij aangeven het erg te waarderen dat er zo snel en zo direct contact met de 
gemeente kan worden gelegd. De TOZO-regeling is op dit moment nog niet definitief, naar verwachting 
stelt het Rijk deze 27 maart vast. Zodra dit het geval is communiceren we dit op de website en gaan we 
aan de slag om de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. 
  
Uitbreiding capaciteit KCC Inkomen 
De capaciteit van het KCC inkomen is uitgebreid van 3 naar 6 medewerkers, waarvan 3 uit team 
Participatie. Sinds dinsdag 24 maart is het KCC inkomen ook bereikbaar tot 17.00 uur. Onze lijn is om 
ondernemers zoveel mogelijk direct te woord te staan. Vaak neemt dit een deel van de emotie en 
onzekerheid weg. 
  
Overige zaken 
De bedrijfscontactfunctionaris functioneert momenteel als verbindingsschakel voor allerhande vragen van 
ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn het meedenken met de voedselbank, die geconfronteerd wordt met 
vermindering van aanbod van producten of het verbinden van ondernemers met vraag naar personeel aan 
ZZP’ers die bellen voor informatie. 
We benaderen zelf ook pro-actief ondernemers. Zo zijn de burgemeester en de wethouder economie op 
bezoek geweest bij Albert Heijn en Jumbo en is er bestuurlijk en ambtelijk contact geweest met diverse 
ondernemers uit verschillende sectoren. De VBO-Fresh World ontwikkelt momenteel een eigen pagina met 
de laatste informatie voor ondernemers omtrent de huidige situatie. Als gemeente denken we hierin mee. 
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Tevens staan we in contact met de ministeries en de MRDH, om zoveel mogelijk informatie uit eerste hand 
te ontvangen en ‘best-practices’ uit te wisselen. 
Daarnaast onderzoeken we wat we kunnen betekenen voor (commerciële) huurders in gemeentelijke 
panden, die geconfronteerd worden met wegvallende inkomsten. 
 
Noodloket RVO; ook voor sportverenigingen  en -stichtingen 
Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid 
in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen. Hier zijn 
wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. De regeling 
‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Noodloket 
is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten, 
zoals eet-en drinkgelegenheden, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. 
Gisteren 26 maart is bekend geworden dat ook sportverenigingen en –stichtingen en bijvoorbeeld 
fitnessclubs gebruik kunnen maken van de regeling. Ook hiervoor moeten de voorwaarden nog worden 
uitgewerkt. 
 
Maatschappelijke initiatieven en ondersteuning aan vrijwilligers 
Op de meest uiteenlopende manieren komt hulp breed in de samenleving van de grond. De behoefte 
hieraan zal de komende tijd naar verwachting alleen maar toenemen, dus het is goed dat er nu al veel op 
poten is gezet door vrijwilligers in Barendrecht. Wij hebben daar veel respect en waardering voor! 
 
Samen met Stichting KijkopWelzijn en Stichting Present zetten we ons in om zoveel mogelijk 
Barendrechters verder te helpen. Dit zodat niemand vereenzamend, geen boodschappen heeft of met 
vragen blijft zitten. Stichting KijkopWelzijn is telefonisch bereikbaar voor vragen rondom het coronavirus en 
de maatregelen die zijn genomen. Daarnaast breiden zij het bestaande concept Kruidenier Koerier uit door 
meerdere diensten te gaan draaien met medewerkers. De Kruidenier Koerier is een boodschappendienst 
voor ouderen. Naast de hulp voor ouderen, zijn jongerenwerkers meer te zien in de wijken. 
Coachingsgesprekken voor jongeren vinden telefonisch of via Skype plaats. 
 
Vrijwilligers die een Barendrechter willen ondersteunen, kunnen zich aanmelden via de website van 
Stichting Present Barendrecht. In overleg met KijkopWelzijn zal Present een koppeling maken met iemand 
die ondersteuning nodig heeft. Aanvullend op alle acties van stichtingen en organisaties, zetten ook 
bewoners van Barendrecht zich in om elkaar te helpen. Zo is er op Facebook een groep gestart waarin 
mensen hun hulp aanbieden. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, de hond uitlaten of op de 
kinderen passen. 
 
Noodopvang voor kinderen is gerealiseerd 
Sinds de sluiting van scholen en kinderopvanglocaties coördineren gemeenten de noodopvang voor 
kinderen van ouders in cruciale beroepen. Het doel van de (nood)opvang is dat ouders in cruciale 
beroepsgroepen aan het werk kunnen blijven. Dit doen we door ouders een veilige plek voor hun kinderen 
aan te bieden. Uit inventarisatie is gebleken dat circa 60 leerlingen van basisscholen (4-12 jaar) overdag 
opgevangen moeten worden, omdat hun ouders vanwege het uitoefenen van een vitale functie geen 
opvang hebben. Dit betreft ca. 1,5% van het totaal aantal leerlingen. Verder gaat het om ongeveer 40 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Vooralsnog is geen behoefte aan nachtopvang die desgewenst wel 
beschikbaar is. Signalen van de wijkteams ten aanzien van de opvang van kinderen van zorgcliënten 
worden proactief opgepakt. 
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Afvalaanbiedstation maandag 30 maart weer open 
Afgelopen maandag 23 maart sloot het afvalaanbiedstation tijdelijk de poorten. Vanwege te grote drukte 
ontstonden er veiligheidsrisico’s voor inwoners en medewerkers. De afgelopen dagen heeft de NV BAR 
Afvalbeheer, zoals aangekondigd voorafgaand aan de tijdelijk sluiting, gewerkt aan de inpassing van een 
andere werkwijze. Dit om de toestroom in goede banen te kunnen leiden.   
 
Vanaf maandag 30 maart gaat het afvalaanbiedstation weer open en kunnen de inwoners op afspraak hun 
afval weer komen brengen. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer geopend. De inwoners krijgen dan te 
horen wanneer en op welk tijdstip ze terecht kunnen op het afvalaanbiedstation. Wie zonder afspraak komt 
wordt niet toegelaten. Voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers is het cruciaal dat bezoekers 
zich aan de richtlijnen houden. Verder doet de NV BAR Afvalbeheer een dringend beroep op de inwoners 
alleen naar het afvalaanbiedstation te komen als het noodzakelijk is. 
 
Afgelasting kermis en Barendrecht Viert Vrijheid 
Alle evenementen en bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Dat geldt ook voor sportclubs en 
sportwedstrijden. Door dit besluit is de jaarlijkse kermis afgelast. Ook alle activiteiten rond Barendrecht 
voert 75 jaar vrijheid, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn gecanceld. Het is pijnlijk voor alle 
initiatiefnemers die al lange tijd hebben gewerkt aan de voorbereiding van alle evenementen.  
 
Gevolgen voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 
Ook de DCMR Milieudienst Rijnmond volgt uiteraard de landelijke richtlijnen ter beperking van het 
verspreiden van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de taken van de DCMR.  
  
De DCMR laat de medewerkers vanuit huis werken, met uitzondering van de vitale functies. De meldkamer, 
het luchtmeetnet en het milieupiket (dat onderzoek doet bij incidenten) blijven 24/7 paraat en bereikbaar. 
Incidentonderzoek wordt terughoudend uitgevoerd. Alleen als bij klachten of meldingen waar sprake lijkt te 
zijn van risico’s voor gezondheid, veiligheid of milieu, inspecteert de DCMR ter plekke. Natuurlijk met 
inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die het RIVM voorschrijft. Het reguliere DCMR-toezicht is, in 
ieder geval tot en met 6 april, op afstand (administratief toezicht, telefonisch, per email, via FaceTime, etc).  
Toezicht waarbij geen persoonlijk contact nodig is kan doorgaan, zoals het controleren van onbemande 
tankstations en het uitvoeren van licht- en geluidmetingen. Daarnaast zet de DCMR in op verbeteren van 
datakwaliteit en het uitvoeren van inventariserende gevelcontroles waarbij vanaf de gevel vastgesteld wordt 
of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die onder de Wet Milieubeheer vallen. Vergunningverlening 
en advisering gaat ook door, met de wetenschap dat thuiswerken processen soms kan vertragen. 
 
Daarnaast heeft de DCMR alle Brzo-bedrijven gevraagd om door te geven welke maatregelen zij nemen 
ten aanzien van bedrijfsvoering en productieproces vanwege het coronavirus. Dit zijn bedrijven die vallen 
onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen; bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Mochten 
deze bedrijven onder een minimale, kritische personeelsbezetting komen, dan moeten zij hiervan een 
bedrijfsmelding doen bij de DCMR. Mocht hierin een significante wijziging komen met negatieve gevolgen 
voor het milieu, dan worden wij hierover door de DCMR geïnformeerd. 
 
Tot slot is DCMR vertegenwoordigd in de crisisorganisatie in de regio Rijnmond om direct te kunnen 
handelen en adviezen te kunnen geven. 
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Afstemming tussen gemeenten, VNG en Rijk 
Op vele terreinen vindt intensief overleg plaats om knelpunten te detecteren en per domein afspraken te 
maken. Denk aan de problematiek waar de aanbieders in de zorg, of partners op het terrein van welzijn en 
cultuur mee te maken hebben.  
Een prangend punt is de vraag bij zorgaanbieders, stichtingen, instellingen en gemeenten hoe we in deze 
crisissituatie omgaan met afspraken en contracten. Contractpartijen kunnen niet aan hun 
prestatieafspraken voldoen. Zij moeten mensen mogelijk ontslaan omdat betaling niet zeker is en na de 
crisis moeten ze wel weer verder. Een landelijke lijn hierover geeft aan alle kanten rust. Op deze manier 
zorgen we er samen voor dat de organisaties in het maatschappelijk middenveld overeind blijven. Ten 
aanzien van de zorg is afgesproken dat de extra kosten die gemeenten hierbij moeten maken, worden 
gecompenseerd door het Rijk. Ook heeft de VNG de gemeenten opgeroepen om de aanbieders met wie 
ze een contract hebben blijven betalen ondanks dat er geen prestatie kan worden geleverd. De VNG is ook 
in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
 

 

 
 

 

G.J. Bravenboer drs. J. van Belzen 
 


