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Geachte leden van de raad,

Inleiding
De ontwikkelingen in de beheersing van het coronavirus en de gevolgen ervan gaan razendsnel.
Zoals Ik eerder aangaf, worden veel besluiten op Veiligheidsregio -niveau genomen. Bevoegdheden
om in te grijpen worden in noodverordeningen geregeld. Deze verordeningen worden door de
voorzitter van het veiligheidsregio vastgesteld, na korte consultatie van de achttien burgemeesters
in de veiligheidsregio. Niettemin: Noordwijk neemt hierin een als kust- en bloemengemeente een
herkenbare plek in als constructief meedenkende partner.

Alle maatregelen hebben als doel het aantal besmettingen te beperken. Gelijktijdig wordt met man
en macht gewerkt aan vergroting van de opnamecapaciteit van ziekenhuizen. Volhouden is het
devies. Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de maatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april
zouden gelden, verlengd tot en met 28 april 2020.

Binnen de gemeente functioneert een vrijwel dagelijks overleggende Taskforce met mijzelf, de
directie, een crisisambtenaar, communicatie-adviseur en coördinator handhaving.
Op regionaal niveau functioneert een dagelijks vergaderend Regionaal Operationeel Team, waarin de
continuIteit van vitale processen regiobreed wordt gemonitord, scenario's worden ontwikkeld en
acties worden voorbereid en uitgezet.
De achttien burgemeesters van de Veiligheidsregio komen wekelijks bij elkaar om onder
voorzitterschap van de burgemeester van Leiden de maatregelen van het kabinet te duiden, te
vertalen in noodverordeningen en om als regio zo veel mogelijk één handelswijze te kiezen.

Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

In deze brief geef Ik weer een overzicht van de ontwikkelingen. In separate brieven wordt u deze
week geïnformeerd over de impact van coronamaatregelen op het sociale domein.

Mooi weer als bedreiging
Het (wellicht enige) nadeel van aantrekkelijke kustgemeente zijn, is dat er bij mooi weer veel
mensen op af komen. Bezoekers uit het buitenland worden sinds medio maart niet meer
aangetroffen, maar des te meer dagjesmensen. Dit leidde 22 maart jl. tot de aanwijzing van de regio
aan Noordwijk en Katwijk om de wegen richting strand en boulevards tijdelijk af te zetten. Een
drastische maatregel die gelukkig veel bijval kreeg van Noordwijkse inwoners.

Sindsdien zijn de kabinetsmaatregelen nog wat steviger geworden, is op 26 maart 2020 de 3e
noodverordening van kracht geworden en heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een
handelswijze aan burgemeesters kust- en bollengemeenten aangereikt. Op vrijdag 27 maart konden
we direct schakelen en op basis van de mooie weersvoorspellingen hebben we van 9.00 tot 17.00
uur de gemeentelijke parkeerplaatsen afgesloten. Tekstkarren bij de entrees van Noordwijk en het
parkeerverwijssysteem maakten dit duidelijk. De maatregel had zeker effect.
Sinds zaterdag 28 maart zijn de parkeerplaatsen niet meer afgesloten en monitoren wij hoe druk het
wordt. Er ligt een scenario klaar om bij toenemende drukte of bij verwacht mooi weer
parkeerplaatsen af te sluiten en zo nodig (na overleg met de regio) wegen af te sluiten. Tot op
heden is het sinds de zwaardere kabinetsmaatregelen overwegend rustig gebleven in Noordwijk.
Maatschappelijke effecten

Inmiddels beginnen de effecten van de Coronacrisis zich maatschappelijk af te tekenen. Sinds de
mededelingen van het kabinet op 31 maart 2020 weten we dat we ons goede gedrag nog even
moeten volhouden, maar ook dat bepaalde ondernemers en verenigingen het moeilijker zullen
krijgen.
Al na de bekendmaking van de eerste maatregelen van het kabinet op 12maart2020 en de 1e
noodverordening van de veiligheidsregio onderhouden we goed contact met ondernemers,
instellingen, organisaties, bedrijven en verenigingen. Enerzijds om hen waar nodig te wijzen op de
regels, maar vooral om te vragen hoe het ermee gaat, wat er leeft en welke knelpunten zij ervaren.
Deze informatie wordt gebruikt om lokaal gevoel te houden bij de impact van het virus op het reilen
en zeilen onze gemeente.
Zonder volledig te kunnen zijn, zijn dit een aantal ontwikkelingen die ik zie:
-

-

-

-

-

De horeca heeft het lastig. De congresmarkt ligt stil, er worden veel minder
hotelovernachtingen geboekt. Alle cafés en restaurants zijn gesloten, sommige switchen
naar een afhaal- en bezorgconcept.
Organisatoren van evenementen zien hun evenement sneuvelen op de kalender. Van
doorschuif naar het najaar is niet zonder meer sprake, vanwege de ook dan beperkte
capaciteit van hulpdiensten. Dit wordt daarom regionaal afgestemd.
Koningsdag en 4 en 5 mei zullen een zeer sobere invulling krijgen.
Bewoners van zorginstellingen hebben allemaal op hun eigen manier last van ontregeling en
eenzaamheid en dat leidt tot uiteenlopende verwerkingsreacties: somberheid, verdriet,
gelatenheid, maar ook geëmotioneerde reacties op mooie spontane initiatieven.
De bollen- en sierteelt krijgt harde klappen. De export ligt grotendeels stil. Veel
arbeidsmigranten zijn huiswaarts gekeerd. Degenen die blijven worden ingezet in de
landbouw/voedselproductie en behouden hoe dan ook hun gratis huisvesting en salaris of
vergoeding om op basisniveau rond te komen.

-

-

-

-

-

Verenigingen en enkele culturele instellingen missen omzet van de bar en/of kaartverkoop,
terwijl veel kosten doorlopen.
Winkels blijven vrijwel allemaal open en passen zichtbaar deurbeleid toe.
Het hamsteren neemt langzaam af. Er zijn geen schaarste problemen m.b.t. voedsel, de
Noordwijkse voedselbank heeft (nog) geen toename gezien in de vraag.
Instellingen/organisaties die gemeentesubsidie ontvangen voor activiteiten die ze door het
coronavirus niet meer kunnen uitvoeren, kunnen in de problemen komen als zij nog wel
kosten hebben moeten maken.
Zzp'ers (ook vele uit Noordwijk) kloppen in groten getale aan bij ISD om bijzondere bijstand
te ontvangen.

-

-

-

De weekmarkten in Noordwijk en Noordwijkerh out verlopen ordentelijk door goede
afstemming vooraf met onze marktmeester en BOA's. Zo lang dat goed blijft gaan, mogen
ook non food -kramen op de markt blijven staan.
Scholen In Noordwijk geven goede invulling aan digitaal onderwijs. Vooralsnog is het
gebruik van opvang van kinderen op school relatief beperkt. Voor ouders is de combinatie
van zelf thuis werken en kinderen opvangen en/of laten Ieren niet altijd makkelijk.
Het is rustiger op straat. Soms blijkt het nog nodig jongeren te wijzen op het
samenscholingsverbod en/of het bewaren van afstand.

Het rijk heeft vroegtijdig maatregelen aangekondigd en genomen om sectoren die direct getroffen
zijn, tegemoet te komen. Het rijk bevordert de continuIteit van de zorg(instellingen) door ervoor te
zorgen dat meerkosten vergoed worden en zorgkosten doorbetaald blijven worden, ook al kan de
zorg niet meer volledig geleverd worden. De gemeente Noordwijk plaatst alle relevante regelingen
op haar website.
De gemeente toont zich evenzeer betrokken. Allereerst door ambtelijk en bestuurlijk contact te
maken en belangstelling te tonen. Maar vervolgens zal ook de vraag aan de orde kunnen komen of
de gemeente materiële steun wil of kan geven aan het bedrijfsleven of non-profitorganisaties.
Het college heeft op 17 maart 2020 besloten de inning van OZB en rioolrechten van eigenaren en
gebruikers van niet-woningen 2020 uit te stellen van mei naar oktober. Hoteliers en
vakantieparkhouders krijgen nu geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020, maar afhankelijk
van de ontwikkelingen, wellicht op een later tijdstip. De eind maart verzonden definitieve aanslag
voor 2019 dient wel betaald te worden omdat de exploitanten deze bedragen ook van de toeristen
hebben ontvangen.

Gemeentebreed wordt gelnventariseerd welke verzoeken voor compensatie, schadevergoeding of
steun binnenkomen en hoe we daar als gemeente eenduidig op kunnen reageren.
Ondertussen loopt ook de gemeente zèlf financiële schade op, waarvan de omvang nu nog niet valt
in te schatten. Ook dat wordt nu gemonitord.
Voortgang beleidsmatig en in uitvoering

Direct nadat het kabinet zijn eerste maatregelen afkondigde, heeft de ambtelijke Organisatie zich
razendsnel het thuiswerken en digitaal vergaderen eigen moeten maken. De eerste week was er
merkbaar wat stagnatie en ongemak, maar inmiddels is de weg omhoog weer gevonden.
Medewerkers worden voortdurend op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via tussenberichten.
Fysiek is slechts nog een basisbezetting in het gemeentehuis van Noordwijk aanwezig: KCC,
systeembeheerder, BHV'er, bode, post- en archiefmedewerkers, bestuurssecretaresse. Er vinden
geen vergaderingen meer plaats in het gemeentehuis. De buitendienst werkt door en rijdt met één
inzittende per bedrijfsauto. BOA's en toezichthouders van P1 werken in ploegen door, aangevuld
met collega's uit de reguliere Organisatie die tijdelijk zijn aangewezen als toezichthouder. Daardoor

zijn er meer ogen op straat. Regionaal wordt afgestemd om zo nodig bij elkaar in te kunnen
springen.
De gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen werken gewoon door, maar dan anders.
Speciale vermelding verdient ISD die belast is met aanvragen van zzp'ers naar bijzondere bijstand.

Afhankelijk van de duur van de crisismaatregelen zullen ook in de ambtelijke Organisatie en in
bepaalde dossiers knelpunten ontstaan. De ambtelijke organisatie inventariseert op dit moment per
programmaonderdeel van de begroting welke knelpunten kunnen ontstaan indien de
coronamaatregelen tot 1 juni 2020 worden verlengd. Daarbij wordt bekeken welke oplossingen
mogelijk zijn en welke prioriteiten moeten worden gesteld. Zodra het plan van aanpak is besproken
in het college, zal uw raad op hoofdlijnen worden geïnformeerd en ontvangt u een aangepaste
bestuurlijke termijnagenda.
Communicatie
Team Communicatie zet alle gemeentelijke communicatiekanalen in om de aanpak en de rol van de

ondersteunen. En dan met name die van de Taskforce. Een bijzondere ondersteuning
krijg ikzelf in mijn rol van burgemeester/lokaal het bevoegd gezag en die van 'burgermoeder'.
gemeente te

Meer nog dan voorheen is bij de crisiscommunicatie het accent komen te liggen op de inzet van de
sociale media: twitter, instagram en facebook, en veel minder op de traditionele
communicatiekanalen. De huis -aan -huiskranten, met hun weekfrequentie, kunnen vanwege de
dynamiek slechts een beperkte rol spelen. Maatregelen moeten snel worden uitgevoerd en
gecommuniceerd.
De aanpak kenmerkt zich door gerichte en snelle bekendmaking van maatregelen ter voorkoming
van de exponentiële toename van verspreidingen. De oproepen en maatregelen van Noordwijk om
niet naar het strand te komen, waren groot landelijk nieuws.
In samenwerking met de regio is speciaal ingezet op beïnvloeding van jongeren, om ook hen ertoe te
bewegen bij elkaar uit de buurt te blijven.

Verder is opgeroepen elkaar te helpen en te zorgen voor elkaar. Initiatieven die genomen zijn,
worden getoond. De gemeente spreekt bij voortduring waardering uit voor iedereen met kritische
beroepen.
Verder wil ik op alle manieren tonen dat ik mij betrokken voel, dat ik merk welke impact corona heeft
op de inwoners en de maatschappij. Ik toon mijn waardering voor de manier waarop inwoners en
organisaties gehoor geven aan maatregelen, hoe vitale beroepsgroepen door blijven werken en
mensen elkaar ondersteunen. Mooi om te zien.
Tot slot wil ik u meegeven, mede namens het college: pas op uzelf en op elkaar. We gaan elkaar nog
hard nodig hebben de komende periode, 1k kijk er naar uit u weer in goede gezondheid 'live' te
mogen ontmoeten.
Met vriendelijke gro

De burgemeestr
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