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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/041206 

Documentnummer: 182526 

Datum: woensdag 25 maart 2020 

Onderwerp: lokale stand van zaken rondom het coronavirus gemeente 

Wassenaar 

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 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 25 maart 2020 weergeeft.  

 

De maatregelen die het kabinet vorige week heeft genomen tegen de verspreiding van het 

coronavirus, hebben een enorme impact op Nederland. Desondanks zijn afgelopen weekend 

Nederlanders massaal met mooi weer naar buiten gegaan en hielden zij zich onder andere niet aan 

de regels van social-distancing oftewel ‘sociale onthouding’. De beelden van overvolle parken en 

stranden hebben mede geleid tot aanvullend beleid. Het Kabinet heeft maandagavond 23 maart 

2020 daarom verscherpte maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Coronavirus.  

 

Ook in de Wassenaarse samenleving zijn er veel zorgen waarvan wij als gemeente, daar waar 

mogelijk, een handelingsperspectief tegenover willen stellen en gepaste lokale maatregelen te 

treffen die onze inwoners, ondernemers en instellingen helpen deze moeilijke periode door te 

komen.  

 

Maatregelen gericht op ondernemers 

Het kabinet heeft reeds een aantal maatregelen aangekondigd om de gevolgen voor de economie 

te beperken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, 

bieden zelfstandigen een overbrugging in inkomen en zorgen ervoor dat bedrijven over voldoende 

krediet blijven beschikken. Het zijn stevige maatregelen, van vele miljarden euro’s, die in de 

komende maanden beschikbaar komen. Vragen op het gebied van werk en inkomen worden 
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doorgeleid naar de afdeling Werk en Inkomen via het Servicecenter van de gemeente  

Leidschendam-Voorburg waarmee de gemeente Wassenaar sinds 2012 een samenwerkingsverband 

heeft.  

 

Ook zijn er regionale maatregelen genomen op het gebied van belastingbetalingen voor bedrijven 

en ZZP’ers. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voert namens het 

hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude de heffing en 

invordering van lokale belastingen uit. Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er 

door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door 

ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de 

belastingen door ondernemers. Deze oproep is door de gemeente Wassenaar ondersteund, 

vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de BSGR. Inmiddels heeft een grote groep 

ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, 

uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. De voorlopige aanslag toeristenbelasting 

2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd. 

De gemeente heeft landelijke en lokale informatie gericht op ondernemers overzichtelijk verzameld 

op de gemeentelijke  website. Verder is er direct ambtelijk contact tussen de gemeente en  

ondernemersverenigingen en worden zij ook via die weg geïnformeerd over maatregelen en 

ontwikkelingen. 

 

Ondersteuning aan  jeugd, ouderen en zorgbehoevenden 

Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde wordt hard gewerkt en onze ambtelijke organisatie doet 

wat nodig is. Het allerbelangrijkste doel is de zorg en ondersteuning voor de kwetsbaren te 

continueren, om de scholen te helpen bij de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. 

En er gebeurt veel  

 

- Er is goed contact tussen de Wassenaarse School Advies Dienst en middelbare scholen. Er 

is wekelijks contact met het scholencollectief. 

- De gemeente Wassenaar en zorgaanbieders staan in nauw contact met elkaar en houden 

via deze weg ook binding met onze inwoners.  

- De gemeente monitort de kinderen in het speciaal onderwijs. 

- Samen met onderwijs en kinderopvang brengt de gemeente leerlingen in beeld die extra 

begeleiding nodig hebben en waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Scholen bieden 

hen maatwerkoplossingen, waar nodig samen met de gemeente. Onderwijs op afstand 

geven scholen zelf vorm. Als ze hierbij praktische problemen ervaren, dan kunnen scholen 

bij de gemeente terecht. Er is speciale aandacht voor kinderen/jongeren die niet over de 

middelen beschikken om digitaal onderwijs te volgen. 

- Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) verzorgt de 

schuldhulpverlening/maatjes. De hulp wordt nu digitaal en/of telefonisch ingezet. Zo 

worden voor de inwoners die hulp ontvangen bij hun belastingaangifte een standaard 

verzoek voor uitstel van aangifte aan de belastingdienst verstuurd. Verder zet de SMOW 



 

Pagina 3 van 5 
 

vol in op het telefonisch bereiken van kwetsbare inwoners en gaat het Tafeltje dekje -met 

aangepast protocol- door. 

- De 24 uurs GGZ is in Wassenaar geborgd. 

- Kwetsbare reguliere cliënten en kwetsbare pgb-cliënten zijn in beeld. 

- De gemeente biedt maatwerkoplossingen voor kinderen voor wie onderwijs in de thuis- of 

woonsituatie geen goede optie is. Dit zijn leerlingen die in jeugdzorginstellingen verblijven, 

leerlingen met psychische klachten of gedragsproblematiek, leerlingen die in hun 

ontwikkeling ernstig worden bedreigd door een onveilige thuissituatie wegens huiselijk 

geweld, psychiatrische problematiek van één van de ouders of andere omstandigheden.  

- Met vele, samenwerkingsrelaties, onderwijsinstellingen en zorgaanbieders en 

maatschappelijke partners (WMO en jeugd) is structureel contact.  

 

Voor de WMO zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders worden door het ministerie van VWS, in 

samenspraak met BZK en VNG, maatregelen genomen om de continuïteit te borgen. Binnenkort 

wordt er een landelijke richtlijn verwacht over contracten en betalingen tussen gemeenten en 

aanbieders tijdens de coronacrisis. Zodra hierover duidelijkheid is, zal de gemeente deze richtlijn 

uitvoeren. 

 

Communicatie via de gemeentelijke website 

De gemeente Wassenaar heeft vanwege het coronavirus haar website www.wassenaar.nl 

omgebouwd. Zo wordt er op de website ruimte geboden aan alle lokale hulpacties en initiatieven 

die worden georganiseerd. Ook is alle informatie vanuit de Rijksoverheid en het RIVM voor zowel 

inwoners als voor ondernemers overzichtelijk gebundeld. Veel inwoners melden zich aan als 

vrijwilliger via de genoemde initiatieven op de website. 

WassenaarDoet: Op www.wassenaardoet.nl vindt u een overzicht met hulpaanbod en hulpvragen. 

Bijvoorbeeld als inwoners hulp nodig hebben met de boodschappen of bij het ophalen van 

bijvoorbeeld medicijnen. Maar ook als Wassenaarders willen aanbieden om iemand te helpen die op 

dit moment de deur niet uit kan. 

Extra handen voor de zorg: De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel 

Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten. De 

verschillende initiatieven worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van 

zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere 

professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen 

keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra 

medewerkers kunnen hier terecht. 

Rode Kruis: De Rode Kruis Hulplijn biedt aan inwoners een luisterend oor, advies of extra hulp 

bijvoorbeeld vanwege quarantaine of thuisisolatie. Ready2Help is een netwerk van 

burgerhulpverleners van het Rode Kruis.  

http://www.wassenaar.nl/
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De Wassenaarse voedselbank: De lokale Voedselbank wordt financieel ondersteund, als gevolg 

van de sluiting van de Voedselbank Haaglanden. Met behulp van boodschappenbonnen worden 30 

gezinnen ondersteund. 

 

Communicatie in de openbare ruimte 

Het afgelopen strandweekend laat weer eens zien dat communicatie over social distance niet alleen 

via social media verloopt maar ook fysiek in de gemeente zichtbaar moet zijn. Zo zijn de digitale 

borden van de gemeente al ingezet en worden in de komende dagen informatieborden zichtbaar 

geplaatst op de volgende locaties waar bijvoorbeeld jongeren samenkomen: 

- Dokter Mansveltkade 2 x bij JOP en speeltuin. 

- Nieuw Rijksdorp bij het parkje. 

- Duynsteelaan bij speelveld. 

- Katwijkseweg hoek Van Bronckhortslaan. 

- Van Groeneveltlaan bij voetbalkooi. 

- Rijksstraatweg achter de Nederlands bank bij speelveld. 

- Van Duivenvoordelaan  3 x bij speelvelden. 

- De Lignestraat bij speelveld. 

- Van Polanenpark/Weteringpark bij speeleiland. 

- Burchtplein 2 x  bij bank en muziektent. 

- Raadhuis De Paauw. 

- Spelderslaan bij speelveld. 

- Het Kerkehout bij JOP (voetbalveld). 

 

Tot slot 

Het college is zich ervan bewust dat, naast bovengenoemde interventies en het leveren van 

maatwerk, er wellicht meer nodig is. Het college zal de landelijke en lokale ontwikkelingen de 

komende periode nauwlettend volgen en blijft in contact met ondernemers, publieke organisaties 

en inwoners.  

 

De komende periode informeren we u wekelijks via een raadsinformatiebrief over de relevante 

landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op onze gemeente. Mocht de actualiteit 

daarom vragen dan zal in samenwerking met de griffie het vrijdagbericht als communicatiemedium 

worden gebruikt.  

 

En tot slot hartelijk dank voor de wijze waarop alle raadsfracties hun betrokkenheid bij het dorp 

laten blijken in de huidige omstandigheden. We gaan in samenspraak met de griffie de komende 

tijd elkaar vaker digitaal en via de beeldtelefoon ontmoeten. 

 

Let goed op uzelf en anderen, want Wassenaar zijn wij samen. 
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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. 

 


