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Onderwerp: Corona brief 
Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

 

Meer dan anderhalf jaar geleden begon de coronacrisis in ons land. Inmiddels is in 

Wassenaar 85% van de inwoners volledig gevaccineerd, een van de hoogste 

vaccinatiegraden in de Haagse regio. Doordat ook landelijk het aantal gevaccineerde 

toeneemt, kunnen maatregelen versoepeld worden. In deze brief willen wij u graag 

informeren over de impact van de coronacrisis op de gemeente Wassenaar, de 

coronacijfers en de maatregelen die de gemeente genomen heeft.  

 

Algemeen 

Met 85% volledig gevaccineerden loopt Wassenaar voor op het landelijke gemiddelde.  

De doelgroep 12 tot en met 17 jaar blijft achterliggen. Dit komt overeen met de landelijke 

percentages. De vaccinatiegraad is in Nederland nu hoog genoeg om de verplichte anderhalve 

meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. 

Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle 

evenementen toegestaan. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle 

maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en 

blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende 

maatregelen. 

 

Coronacijfers Haaglanden 

De afgelopen periode is geen significante stijging van het aantal besmettingen zichtbaar in de 

cijfers van de GGD. In de laatste week is ten opzichte van de daling een lichte stijging te zien. Op 

basis van de waarden op woensdag 13 oktober 2021 is het gemiddelde aantal positief geteste 

mensen per 100.000 inwoners in Wassenaar de afgelopen zeven dagen 3,7. In vergelijking met de 

regio is dit gemiddelde lager dan in de gemeenten om ons heen.  

  

RvOorschot
Tekstvak
087



Pagina 2 van 7 
 

Prikbus 

Om de vaccinatiegraad te verhogen is de prikbus van de GGD-Haaglanden ook in Wassenaar op 14 

oktober op locatie Berkhei geweest zodat inwoners zonder afspraak een eerste of tweede prik 

kunnen halen. Met een uitnodiging van de medisch specialist kon ook een derde prik worden 

gehaald.  

 

Economie 

Corona heeft een impact gehad op onze bedrijven en ondernemers. Vanuit het Rijk zijn 

verschillende ondersteuningsmaatregelen en financiën beschikbaar gesteld die door gemeenten 

uitgevoerd en verstrekt moesten worden. Daarnaast heeft de gemeente Wassenaar zelf ook 

maatregelen genomen om de ondernemers in Wassenaar te ondersteunen. 

 

TONK 

Inwoners en ondernemers konden gebruikmaken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK). De regeling is voor iedereen die door de coronacrisis flink minder inkomen heeft en 

hierdoor noodzakelijke woonkosten niet meer kan betalen. Het gaat om kosten zoals de huur, 

hypotheekrente, water, gas en elektriciteit. De regeling was aan te vragen voor de periode van 1 

januari tot en met 30 september 2021 en is inmiddels afgerond. Per huishouden kon één aanvraag 

worden gedaan. Voor de hoogte van de tegemoetkoming werd gekeken naar de persoonlijke 

situatie van het huishouden, zoals het inkomen, vermogen en de woonkosten. De gemeente 

Leidschendam-Voorburg voert de TONK uit namens Wassenaar.  

 

Tozo 

Bovengenoemde TONK-regeling was bestemd voor alle burgers die door corona noodzakelijke 

kosten niet meer konden betalen. Voor de groep zelfstandig ondernemers is er daarnaast speciale 

aandacht geweest door de Tozo-regeling. Deze regeling is uitgevoerd door de gemeente. De SMOW 

heeft gegevens ontvangen van 425 ondernemers, waarvan met 275 een gesprek is gevoerd 

middels een belronde. Van 54 klanten was er geen telefoonnummer bekend, 91 ondernemers 

konden we niet bereiken (na 2 keer bellen en achterlaten van een terugbelverzoek) en 5 

ondernemers gaven aan niet open te staan voor een gesprek. De 275 gesproken ondernemers die 

gebruik hebben gemaakt van de TOZO 1 en/of 2 regeling zijn afkomstig uit diverse branches.  

 

Gemeentelijke ondersteuning ondernemers 

Aanvullend op de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen heeft de gemeente 

Wassenaar ook extra ondersteuning voor de gevolgen van corona geboden aan ondernemers. Het 

ondernemersloket bij de SMOW is geopend voor ondernemers met financiële en psychosociale 

problemen.  

 

Horeca 

De verschillende horeca in de hele winkelhaak hebben vanuit de gemeente toestemming gekregen 

om de terrassen uit te breiden zodat zij meer konden exploiteren. Op de Wassenaarse Slag mogen 

ook dit jaar de strandpaviljoens tijdens de winter blijven staan. Dit levert een kostenbesparing voor 

de ondernemers op.  
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Handhaving en veiligheid 

In de coronacrisis hebben gemeenten een belangrijke rol gespeeld in het handhaven van diverse 

landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op dit moment 

zijn er nog steeds maatregelen van kracht die inzet vragen van de gemeentelijke handhaving, 

bijvoorbeeld de handhaving op de coronapas. 

De afgelopen periode laat zien dat de inwoners van Wassenaar zich goed houden aan de 

maatregelen. Dat wordt bevorderd door de laagdrempelige manier van handhaven. Daarbij is actief 

ingezet op voorlichting en in gesprek gaan. Die benaderbare manier heeft veel bijgedragen aan 

onderling begrip en het voorkomen van excessen.  

 

QR-codebeleid en extra gelden voor ondersteuning 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de controleplicht van het 

coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. Hiervoor heeft de veiligheidsregio Haaglanden 

een specifieke uitkering ontvangen van € 2.889.820 vanuit de Rijksoverheid. Van dit bedrag 

ontvangt Wassenaar € 69.408. Deze verdeling is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente 

in de regio Haaglanden op 1 januari 2021.  

We zetten deze gelden in om contact te houden met (horeca)ondernemers en organisatoren van 

evenementen, om ze te ondersteunen bij de naleving van de landelijke regels en om samen te 

blijven zoeken naar meer mogelijkheden waarop de gemeente hier ondersteuning bij kan bieden. 

Hiervoor huren we bijvoorbeeld tijdelijk twee toezichthouders in. 

 

Jongeren en jeugd 

Diverse onderzoeken geven aan dat jongeren hard zijn getroffen door de coronacrisis. Scholen 

waren een lange tijd dicht, jongeren hadden weinig sociale contacten en hun (bij)banen hielden 

door corona op te bestaan. Daarom hebben scholen en gemeenten gelden gekregen om 

achterstanden weg te werken. Zodra scholen een beeld hebben bij de achterstanden, zullen zij 

hierop ondersteuning inzetten. Ook de SAD zal ondersteunen zodra duidelijk is waar het nodig is. 

Het jongerenwerk heeft jongeren geworven voor een groepsaanpak tegen eenzaamheid 

 

Extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd 

Alle GGD’en in Nederland doen daarom mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en 

vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek 

zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de 

leefstijl van jongeren en van de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 

resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te 

vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en 

lokaal gezondheidsbeleid. Ook middelbare scholen zoals het Rijnlands Lyceum nemen deel aan het 

onderzoek.  
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Sociaal domein 

Binnen het sociaal domein zijn verschillende maatregelen genomen om de inwoners van Wassenaar 

te ondersteunen.  

 

Psychische nood 

De huisartsen in Wassenaar hebben eind 2020 melding gemaakt bij de gemeente van een 

zorgwekkende situatie. De groep inwoners met depressie, angst- en spanningsklachten groeide als 

gevolg van Corona en de klachten liepen op, met alle risico’s van dien. De gevolgen van de 

coronacrisis waren zeer voelbaar. De wachttijden voor hulp via de praktijkondersteuner geestelijke 

gezondheidszorg of eerste- en tweedelijns GGZ liepen onaanvaardbaar hoog op. De gemeente 

heeft, door samenwerking te zoeken met zorgpartijen, zorg gedragen voor juiste doorverwijzing 

naar het best passende aanbod binnen Wassenaar of daarbuiten; het aanbod is bekend bij de 

huisartsen en bij alle betrokken partijen. De wachttijden van POH-GGZ neemt af tot maximaal 10 

dagen. 

 

Eenzaamheid 

Het gevoel van eenzaamheid is vergroot door de coronacrisis. Om de negatieve gevolgen van 

eenzaamheid te voorkomen, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is er een signaalpunt 

eenzaamheid opgezet, zijn wij bezig met het opbouwen van een lokale coalitie tegen eenzaamheid, 

is er een training voor vrijwilligers en is er op het gebied van communicatie aandacht voor. 

 

Ouderen 

Voor ouderen zijn de buurt – en servicecentra van essentieel belang. De gemeente ondersteunt 

deze centra met financiële middelen.  

 

Armoede en schulden 

De schuldenproblematiek is toegenomen. Daarom hebben armoederegisseurs of sociale raadslieden 

extra uren gekregen. Zij ondersteunen ook ondernemers in financiële nood.  

 

Sport en scouting 

De gemeente heeft de sportverenigingen gecompenseerd vanuit de nieuwe Tegemoetkoming 

verhuurders sportaccommodaties COVID-19-regeling (TVS). De scoutinggroepen zijn ondersteund 

met een tegemoetkoming in de kosten. 

 

Culturele organisaties 

Het ministerie heeft voor de gemeente Wassenaar een bedrag beschikbaar gesteld voor het in 

stand houden van de culturele infrastructuur. In de najaarsnota worden concretere voorstellen 

gedaan voor het inzetten van deze gelden.  

 

Communicatie met welzijns- en zorgveld 

Zowel vanuit de gemeente als vanuit de Wassenaarse welzijns- en zorginstellingen is de behoefte 

geuit om meer en beter te communiceren over het gehele (corona) aanbod die deze instellingen 

leveren. Dit is onder andere om de maatschappelijke effecten van corona op te vangen. Sinds half 
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september zijn er iedere twee weken twee pagina’s in het midden van de Wassenaarse krant voor 

deze communicatie bestemd om dit aanbod onder de aandacht te brengen. De gemeente bekostigd 

deze pagina's. 

 

Hulp met coronatoegangsbewijs 

Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op sommige plekken een 

coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of 

culturele voorstelling. Het gebruik van de CoronaCheck-app is niet voor alle inwoners een 

vanzelfsprekendheid. Zij kunnen bij de bibliotheek terecht voor hulp bij het installeren van de app, 

het printen van de QR-code of ondersteuning bij het aanvragen van een DigiD.  

 

Ambtelijke organisatie en corona 

Dienstverlening  

Om onnodige fysieke contacten te beperken was een maatregel dat alleen de hoogstnodige 

reisdocumenten aangevraagd konden worden. Na de versoepelingen kwam hierdoor een inhaalslag 

en namen de aanvragen voor reisdocumenten toe. Hierop is een tijdelijk afgifteloket geopend, waar 

inwoners zonder afspraak bijvoorbeeld hun paspoort af konden halen. Hierdoor en door de extra 

personele inzet hierop werd het oplopen van de wachttijden beperkt gehouden. 

 

Bij het Klant Contact Centrum zijn veel vragen beantwoord rond de versoepelingen, bijvoorbeeld 

over het gebruik en verkrijgen van de QR-code en de daarvoor benodigde DigiD. Door de 

beperkingen hebben ook veel verloofden ervoor gekozen hun huwelijk uit te stellen, waarvoor 

ambtelijk handelingen verricht moesten worden. Het goede nieuws is dat door de versoepelingen 

meer huwelijken alsnog plaats vinden.  

 

Gemeentelijke communicatie en voorlichting 

Naar aanleiding van de persconferenties of andere updates vanuit de Rijksoverheid werden de 

inwoners en ondernemers van Wassenaar hierover geïnformeerd vanuit de gemeente. Dit gebeurde 

met publicaties in De Wassenaarse Krant, op de gemeentelijke website en via social media 

(Facebook, Twitter en Instagram). Daarnaast heeft de gemeente ook hybride 

bewonersbijeenkomsten georganiseerd in de Warenar om inwoners te informeren over genomen 

maatregelen, bijvoorbeeld over verkeersmaatregelen. Daarnaast is in het dorp de tekstkar ingezet 

om mensen op te roepen anderhalve meter afstand te houden. Met het geven van voorlichting via 

diverse kanalen zijn wij actief bezig onze inwoners zo breed mogelijk te informeren.  

 

Verkiezingen 

De Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 zijn volgens het coronaregime georganiseerd. 

Er werd meerdere dagen gestemd en voor de inwoners van zeventig jaar en ouder was het 

mogelijk om per brief te stemmen. Hiervoor is extra personele inzet geweest en hiervoor zijn 

middelen van het Rijk ingezet.  
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Fysieke leefomgeving 

Door corona waren lange tijd buitenlandse vakanties en binnen activiteiten niet mogelijk. Veelal 

zochten mensen Nederlandse natuurgebieden op om een frisse neus te halen en om wat te 

ondernemen. De maatregelen als gevolg van COVID-19 hebben dan ook voor extra druk gezorgd 

op de natuurgebieden rond Wassenaar zoals park Clingendael, het strand, Meijendel of De Horsten. 

De natuur was één van de weinige plekken die toegankelijk bleef. De COVID-19 periode heeft 

duidelijk gemaakt hoe belangrijk natuur in de leefomgeving is voor mensen, maar heeft ook de 

keerzijde laten zien. De groeiende recreatiedruk is versneld en vergroot zichtbaar geworden. 

Inmiddels zien we met de versoepelingen de aantallen bezoekers weer teruglopen naar een 

normale situatie. In het verleden, ten tijde van deze drukte, en nu bij te verwachte verkeersdrukte, 

werkt de gemeente intensief samen met Dunea om onder andere toezicht, handhaving en 

communicatie op elkaar af te stemmen.  

 

Strand 

In het jaar 2021 zijn er bij het strand 100 fietsrekken extra geplaatst zodat de extra toeloop van 

mensen op een goede manier hun fietsen konden parkeren. Het is niet nodig geweest om de 

strandcoaches in te zetten.  

 

Verkeer 

In de Covid-19 periode hebben we gezien dat Meijendel net als alle andere natuurgebieden in 

Nederland met een grote stroom bezoekers te maken kreeg. Dit heeft geleid tot een toename in de 

verkeersdrukte, onder andere in de wijk De Kievit. In deze periode hebben wij in nauwe 

samenwerking met Dunea maatregelen genomen om de drukte in goede banen te leiden, o.a. met 

verkeersregelaars en het tijdelijk beperken of afsluiten van parkeerplaatsen.  

 

Natuurgebied Meijendel 

De grote drukte bij Meijendel zorgde voor een grotere druk op de natuur. Er kwamen meer nieuwe 

bezoekers naar Meijendel die minder bekend waren met de route en de toegangsvoorwaarden. Als 

gevolg daarvan weken mensen meer af van gebaande paden wat tot meer schade aan de natuur 

kon leiden. Hier heeft de gemeente in samenwerking met Dunea gelijk actie op ondernomen door 

mensen beter te informeren over de paden en ze de juiste kant op te wijzen, zoals door het 

plaatsen van hekken.  

 

Tot slot 

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels 

blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m 

afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig 

om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 

 

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en 

testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier 

allemaal aan bij. 
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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. 


