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RAADSINFORMATIEBRIEF 
20R.00518 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s)  : algemene zaken 

Contactpersoon : S. Haverkamp 

Tel.nr. : 8228 

E-mailadres : haverkamp.symke@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Update maatregelen en communicatie in het kader van de Coronacrisis 

 

Kennisnemen van: 
 

Een update van de maatregelen die de gemeente Woerden heeft genomen in het kader van de 
Coronacrisis, alsmede een bundeling van de communicatie van de gemeente Woerden aan derden. 

Inleiding: 
 

U bent op verschillende momenten geïnformeerd over de verschillende aspecten van de effecten van de 
Coronacrisis, bijvoorbeeld in de raadsinformatiebrief d.d. 31 maart jl. over de impact op de bedrijfsvoering 
en Strategische Heroriëntatie (20R.00344), de raadsinformatiebrief d.d. 7 april jl. over de dienstverlening 
door Ferm Werk en overige zaken Werk en Inkomen (20R.00368) en bij de beantwoording van de art. 42 
vragen van bijvoorbeeld Fractie Bakker d.d. 7 april (20R.00380). In deze raadsinformatiebrief met bijlagen 
treft u twee zaken aan: 

1) Ten eerste wordt er puntsgewijs een zeer korte update gegeven over de verschillende maatregelen 
en betrokkenheden van de gemeente. Deze update heeft meer het karakter van een opsomming 
dan een beschrijving. De Strategische Heroriëntatie wordt hier buiten beschouwing gelaten. Over 
de Strategische Heroriëntatie wordt u verder in een eigen pad geïnformeerd over bijvoorbeeld de 
planning en de wijze van de beoogde participatie. 

2) Ten tweede treft u in de bijlagen van deze raadsinformatiebrief een bundel aan met de 
communicatie tussen de gemeente en derde partijen. Het gaat in deze bijlagen om de verzonden 
brieven aan derden. Voor de algemene communicatie onderhoudt de gemeente, zoals u bekend, 
een liveblog waarop de courante maatregelen uit de noodverordening van de VeiligheidsRegio 
Utrecht (VRU) voor inwoners worden weergegeven en waar verdere tips of wetenswaardigheden 
worden vermeld (https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronavirus-woerden). De algemene 
communicatie op dit liveblog wordt in deze raadsinformatiebrief niet behandeld. 

Kernboodschap: 

 
 

 Versoepelde noodverordening d.d. 9 mei en persconferentie premier Rutte d.d. 6 mei 
 
Zoals iedereen kan zien, neemt de Rijksoverheid stappen om onze bewegingsvrijheid weer verder te 
verruimen. Naar aanleiding van deze verruimingen heeft de VRU een nieuwe noodverordening opgesteld,  
waarvan de laatste d.d. 9 mei. Dit leidt tot een enigszins vervreemdende ervaring. Voor ons als mensen en 
voor veel ondernemers voelen deze stappen wellicht als klein en traag. Maar de korte termijn waarop de 
verruimingen die men op dit moment voor ogen heeft zullen (kunnen) ingaan, leidt ook tot veel onzekerheid. 

https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronavirus-woerden
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De gemeente krijgt daarom veel vragen van inwoners en ondernemers. Het college en de gemeentelijke 
organisatie bereiden zich nu voor op de gevolgen van de verdere verruimingen, bijvoorbeeld op een 
intensiever gebruik van de openbare ruimte door inwoners en ondernemers. Hierbij moeten we twee zaken 
voor ogen houden. Ten eerste is de gemeente een belangrijke partner in het faciliteren van deze stappen. 
Maar de speelruimte van het lokale bestuur is afhankelijk van de ruimte die in de noodverordening van de 
veiligheidsregio wordt geboden. Ten tweede zijn de door de Rijksoverheid gestelde data ‘slechts’ streefdata, 
geen vaststaande data waaraan rechten kunnen worden ontleend. Deze data blijven afhankelijk van de 
verdere ontwikkeling van het verloop van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen in 
Nederland. 
 
 

 Handhaving 
 
Het houden aan de maatregelen in de openbare ruimte blijft het devies. Wel merkt ons cluster Handhaving 
dat de inwoners nonchalanter omgaan met de anderhalve meter afstand tussen personen en met 
groepsvorming, terwijl het tegelijkertijd drukker wordt in de openbare ruimte. Onze handhavers en boa’s 
blijven zich inzetten voor een veilige en gezonde openbare ruimte. In het weekend is verder de Meije 
afgesloten voor motorrijders, op aanvraag van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hiervoor worden 
verkeersregelaars ingezet.  
 
 

 Scholen 
 

Vrijwel alle scholen volgen de aanwijzingen van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair 
onderwijs) om vanaf 11 mei as. te openen met halve groepen op hele dagen. De afstemming tussen de 
scholen en de BuitenSchoolse Opvang verloopt goed. Dit is gestimuleerd, gecoördineerd en gefaciliteerd 
door de gemeente. De gemeente monitort dit gedurende de komende weken. We denken mee met de 
scholen hoe de verkeersstroom rondom de school zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op maandag 11 mei 
wordt een brief verstuurd door de burgemeester aan alle leerlingen in het primair onderwijs in Woerden om 
hen te motiveren en het gesprek te starten over wat er kan en mag. 
 
 

 Sport 
 
Buitensport wordt op dit moment mogelijk gemaakt. Vanaf 11 mei voor kinderen en jongeren tot en met 18 
jaar en er worden voorbereidingen getroffen voor het sporten voor 18+. Sport wordt hierbij ook gestimuleerd 
voor kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging. Met de verenigingen wordt veel contact 
onderhouden, waarbij het Beweegteam (https://www.beweegteamwoerden.nl) het eerste aanspreekpunt is. 
Duidelijk is dat ook de zwembaden open kunnen. Het zwembad bereidt zich daar nu op voor en de 
verwachting is dat het 18 mei as. deels open gaat. Zie de website (https://batensteinwoerden.nl)voor 
actuele informatie. De gemeente heeft hierbij een handhavende rol waar nodig. Het college is in gesprek 
met Woerden Sport over de gederfde inkomsten en de financiële verwachtingen naar aanleiding van de 
anderhalvemeter-maatschappij. Het college is blij dat de sportsector de eigen verantwoordelijkheid snel en 
degelijk heeft opgepakt. 
 
 

 Ondersteuning sociaal-maatschappelijke organisaties 
 
U heeft een raadsinformatiebrief gekregen d.d. 28 april (20R.00462) over de maatregelen die het college 
heeft genomen ter ondersteuning van de sociaal-maatschappelijk organisaties. In deze informatiebrief is 
beschreven welke coulancemaatregelen het college kan nemen voor deze organisaties, dat zij maatwerk 
zal leveren waar nodig en met welke bevoegdheden het college dit zal doen. In het maandelijkse 
coronaoverleg houdt het college u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.  
 
 

 Ontwikkeling zorgvraag WMO/jeugd 
 
 

- Organisatie van (24/7) noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale 
functies. Dit loopt goed en hierover zijn heldere afspraken gemaakt met opvanglocaties en scholen. Ook nu 
de scholen weer opengaan houden we nauw contact met elkaar. 

https://www.beweegteamwoerden.nl/
https://batensteinwoerden.nl/
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- Er zijn veel vragen van inwoners over corona en anderzijds veel initiatieven vanuit de samenleving 
(inwoners, voorliggend veld) om elkaar te helpen. Deze vraag en aanbod is goed aan elkaar gekoppeld 
door Hart van Woerden en de inzet van de buurtverbinders. Er is met elkaar een stevig netwerk neergezet 
waarbij alle vragen en initiatieven aan elkaar gekoppeld zijn.  

- Bij de uitvoering (WoerdenWijzer) zagen we in eerste instantie dat de uitstroom verlaagde. Dit 
herstelt nu langzaam en de aantallen lopen weer op. We verwachten nog wel een ‘boeggolf’ van nieuwe 
aanvragen. We hebben extra aandacht voor voorkoming eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers, 
daarin wordt nauw samengewerkt met het voorliggende veld. Bij het jeugd- en gezinsteam verwachten we 
op de langere termijn dat het aantal crisis en SAVE-meldingen gaat oplopen. We houden vanuit het 
casemanagement goed vinger aan de pols en hebben ook oog voor de zorg continuïteit die geboden wordt 
door de zorgaanbieders. We houden daarvoor o.a. belrondes en steekproeven om knelpunten in beeld te 
krijgen als we die signaleren dan handelen we daarop. Bij elke nieuwe aanvraag bellen casemanagers 
bijvoorbeeld ook na om erop toe te zien dat zorg direct ingezet wordt.  

 
 
 

 Ondersteuning van ondernemers 
 
Voor ondernemers geeft het college op dit moment uitstel van betaling van belastingen en heffingen. De 
OZB, rioolheffing en BIZ bijdrage wordt op aanvraag van de ondernemer uitgesteld. De toeristenbelasting 
wordt eind 2020 geheven in plaats van in mei. De precariobelasting wordt verminderd met het aantal weken 
waarop de standplaats of het terras niet gebruikt mocht of mag worden. Verder is het college in gesprek 
met ondernemers, retailondernemers, vertegenwoordigers van de horecasector (o.a. Koninklijke Horeca 
afdeling Woerden), de week- en streekmarkt en inwoners over hoe de anderhalvemeter-samenleving vorm 
gegeven kan worden, ook naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte d.d. 6 mei. Wat betreft 
de weekmarkt bereiden we ons samen met de marktcommissie voor om de non-food verkopers toe te 
voegen wanneer dat kan. Hierbij staan gezondheid en veiligheid voorop, maar denken wij integraal in 
mogelijkheden. Het POVW heeft een initiatief opgesteld voor een campagne ‘koop lokaal’ om de 
ondernemers in Woerden te steunen. Deze campagne zal in samenhang met de campagne van het 
stadshart worden gevoerd. Het college ondersteunt graag deze campagne in woord en daad. 

 

 Beheer Openbare Ruimte 
 
De medewerkers van het Stadserf hebben de afgelopen maanden veel extra werk verricht om de openbare 
ruimte te onderhouden. Denk hierbij aan het legen van de openbare vuilnisbakken na het staken van de 
dienstverlening door Ferm Werk, het plaatsen van ca. 80 borden in de openbare ruimte met de oproep 1,5 
meter afstand te houden, de marktopstelling in goede banen laten verlopen en het beheren van de 
begraafplaatsen. Voor de milieustraat in Woerden is er nog plaats voor 10 bezoekers tegelijkertijd wat tot 
lange rijen leidt. Hiervoor worden verkeersregelaars ingezet. Er zijn verder veel vragen bij de gemeente 
binnengekomen over het openstellen van de bruggen voor de recreatievaart. Met de verruiming van de 
noodverordening en het opstarten van de dienstverlening van Ferm Werk, onderzoekt het college de 
mogelijkheden om de bruggen in Woerden weer open te stellen voor recreatievaart.  
 

 Ferm Werk 
 
Zoals genoemd in de inleiding heeft Ferm Werk op 6 april een nieuwsbrief verstuurd met de cijfers van de 
ondersteuning wat betreft Werk en Inkomen. Ferm Werk heeft het proces van aanvragen voor 
ondersteuning geoptimaliseerd om de contacten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ferm Werk levert 
maandelijks aan ten aanzien van de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Het college betrekt zal 
deze informatie in het maandelijkse coronaoverleg betrekken. Hierbij treft u de stand aan d.d. 11 mei: 
 

Ondernemers d.d. 3 april d.d. 11 mei 
Aanvragen ondersteuning levensonderhoud (TOZO) 367 627 (totaal) 
Verstrekte voorschotten (TOZO)  470 

Bedrijfsleningen 12 17 (totaal) 
 
 

Aanvragen 
bijstand 

Maart 2019 Maart 2020 April 2019 April 2020 

 13 30 7 26 
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Hierbij moet er rekening worden gehouden dat bij de aanvragen voor bijstand het definitieve aanval voor 
april nog hoger kan uitvallen, aangezien sommige inwoners hun aanvraag voor april nog moeten 
finaliseren. Deze aanvragen zijn niet meegeteld. De verwachting is dat bij het uitblijven van economisch 
herstel er over enkele maanden een grotere stijging van het aantal aanvragen voor bijstand te verwachten 
is, aangezien de WW uitkeringen dan tot een eind zullen komen. Hierbij gaat het vooral om jongeren en 
zzp-ers die voorheen bijvoorbeeld in de horeca werkten. Onder normale omstandigheden is deze groep 
goed naar werk te begeleiden, maar dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de sectoren waar deze 
jongeren kunnen worden ingezet.  
 
Met ingang van 11 mei start Ferm Werk stap voor stap de externe detacheringen weer op. Daarbij moet 
worden gedacht aan Groenonderhoud, individuele detacheringen bij bedrijven, brugwachters en 
groepsdetacheringen als bijvoorbeeld schoonmaak bij gemeenten. Het college is in overleg met Ferm Werk 
wat dit betekent voor de dienstverlening aan de gemeente Woerden.  
 

 Onderzoek financiële impact Corona 
 
De gemeentelijke organisatie voert een onderzoek uit naar de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor 
de gemeente op de korte termijn. De raadsinformatiebrief hierover verwacht het college op 27 mei as. aan 
de raad te kunnen aanbieden. Uiteraard zijn we ook bezig met gedachtenvorming over de consequenties 
en aanpak voor de langere termijn 

Financiën: 
 

Deze raadsinformatiebrief heeft geen financiële component. De financiële gevolgen van de Coronacrisis 
voor de korte termijn worden in beeld gebracht en zoals hierboven vermeld naar verwachting op 27 mei as. 
aan de raad aangeboden.  

Vervolg: 
 

In het maandelijkse Coronaoverleg wordt u verder bijgepraat over de gevolgen van en omgang met de 
Coronacrisis. 

Bijlagen: 
Brieven aan derden:  
-Medeling cultuursector en buurthuizen Corona (d.d. 26 maart); 20U.05601 
-Ondersteuning sport ivm Coronavirus (d.d. 27 maart); 20U.05640 
-Noodopvang kinderen op school (d.d. 30 maart); 20U.05712 
-Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus (d.d. 7 april); 20U.06501 (campings, 
recreatie- en vakantieparken) 
-Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus (d.d. 7 april); 20U.06654 (bootverhuur) 
-Vervolg maatregelen zakelijke belastingen (d.d. 7 mei); 20U.08314 
-brief kinderen onderbouw burgemeester (d.d. 8 mei); 20U.08554 
-brief kinderen bovenbouw burgemeester (d.d. 8 mei); 20U.08555 
-beantwoording van uw vragen over Islamitische rustplekken in Woerden (d.d. 11 mei); 20U.08518 
 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

   

Drs. M.H.Brander      V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris (wnd.)    Burgemeester  
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Onderwerp: Mededeling cultuursector en buurthuizen Corona 
 

 
 

Uw Kenmerk:  Uw brief van:   Datum 26 maart 2020 
 geregistreerd onder nr.:  
    

Ons Kenmerk  Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 

    

20U.05601 8835 / C. Stuart  

   

 
 

  

 
 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben ook grote gevolgen voor de cultuursector en de 

buurthuizen. Geen trainingen, instellingen zijn gesloten, inkomsten vallen weg, bibliotheek moet zich 

beperken tot digitale dienstverlening, evenementen worden afgelast of zo mogelijk verplaatst, 

enzovoort. Voor ieder van u (instelling, vereniging of ZZP’er) betekent het een direct verlies van 

inkomsten. Bovendien raakt het ons in het hart van de samenleving: het zijn immers de sociale 

netwerken van leden en vrijwilligers die van onze samenleving een gemeenschap maken en bijdragen 

aan het welzijn van onze inwoners. 

 

Tegelijkertijd zien wij hoe iedereen zich maximaal inspant om er het beste van te maken. Er ontstaan 

veel mooie initiatieven om publiek, leden en fans te blijven boeien en binden en in beweging te 

houden. Vaak gebruikmakend van alle digitale middelen die ons hierbij kunnen helpen. Het doet ons 

goed te zien hoe partners in cultuur en onderwijs elkaar opzoeken om tot een optimaal lesaanbod 

voor leerlingen te komen die nu thuis onderwijs volgen. Namens het college en de gemeenteraad 

welgemeende complimenten voor ieders veerkracht en betrokkenheid onder deze omstandigheden. 

Dat doet een groot beroep op u allen. De gemeente wil graag naast u staan om u te helpen in deze 

moeilijke tijden. Daarom nemen wij een aantal maatregelen. 



 

Gemeente biedt mogelijkheid tot uitstel betaling gemeentelijke belastingen 

Op dit moment bieden wij cultuurverenigingen en -stichtingen de mogelijkheid om uitstel te krijgen 

voor de betaling van gemeentelijke  belastingen. Het gaat om de Onroerendezaakbelastingen (OZB) 

en de rioolheffing.   

 

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan? 

Stuur uw aanvraag voor uitstel van betaling vóór 30 juni 2020 naar uitstelbelastingen@woerden.nl 

Vermeld alstublieft duidelijk in uw e-mail: 

 de aanslagnummers 

 naam-, adres- en woonplaatsgegevens van uw vereniging en/of stichting 

 naam van uw vereniging en/of stichting en KVK nummer. 

Zodra we uw aanvraag ontvangen, verlenen we automatisch uitstel van betaling tot 31 augustus 2020. 

 

 Betaalt u nu in termijnen en wilt u dit zo laten? Dan hoeft u niets te doen. 

 Betaalt u via automatische incasso? Dan schorten we de incasso op tot 31 augustus 2020. 

Daarna volgen er nieuwe incasso’s voor vier termijnen. Uitgangspunt is dat u vóór  

 31 december 2020 alle belastingen heeft betaald. 

 

Subsidie 2020 

 De nu lopende, toegekende subsidies voor 2020 worden gecontinueerd.  

 Veel activiteiten kunnen door de huidige corona-crisis geen doorgang vinden. Daarom korten 

wij de u toegekende subsidie niet als u (een deel) van uw activiteiten niet kunt uitvoeren. Geef 

dit in uw verantwoording over 2020 aan.  

 Lukt het u nu niet uw verantwoording over 2019 op tijd aan te leveren? Dan kunnen wij u 

hiervoor uitstel verlenen. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon bij de 

gemeente Woerden. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

Voor een overzicht van wat er allemaal landelijk in beweging is gebracht om de culturele sector te 

steunen, verwijzen wij u graag naar het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst via  

https://www.lkca.nl/artikel/impact-coronavirus-in-de-cultuursector/. Op deze site vindt u tevens allerlei 

handreikingen en ideeën om op een alternatieve manier invulling te geven aan activiteiten. Als 

gemeente blijven wij voor u natuurlijk ook gesprekspartner en belangenbehartiger hierin.  

 

Specifiek voor dorps – en buurthuizen 

De dorps- en buurthuizen met personeel in eigen dienst kunnen gebruik maken van de regelingen van 

het UWV. Zie https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/door-

coronavirus-minder-werk-in-bedrijf-kan-ik-werktijdverkorting-voor-werknemers-aanvragen.    

 

 



Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Of zijn heeft u urgente zaken te bespreken? Neem dan contact 

opnemen met uw gemeentelijke contactpersoon of mail uw vraag naar gemeentehuis@woerden.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. M.H. Brander,      V.J.H. Molkenboer, 

loco-secretaris       Burgemeester van Woerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 

De burgemeester, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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Onderwerp: Ondersteuning Sport ivm Coronavirus 
 

 
 

Uw Kenmerk:  Uw brief van:   Datum 27 maart 2020 
 geregistreerd onder nr.:  
    

Ons Kenmerk  Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 

    

20U.05640 8290 / C. Soede  

   

 
 

  

 
 

 

 

 
Beste heer/mevrouw, 
 
De maatregelen in verband met het Coronavirus hebben grote gevolgen voor de sportsector. Geen 
trainingen en wedstrijden, sportverenigingen zijn gesloten, inkomsten vallen weg, evenementen 
afgelast of zo mogelijk verplaatst, enzovoort. Voor ieder van u betekent het een direct verlies van 
inkomsten. Bovendien raakt het ons in het hart van de samenleving; het zijn immers de sociale 
netwerken van leden en vrijwilligers die van onze samenleving een gemeenschap maken en die 
bijdragen aan het welzijn van onze inwoners.  
 
Tegelijkertijd zien wij hoe iedereen zich maximaal inspant om er het beste van te maken. Er ontstaan 
veel mooie initiatieven om iedereen te blijven boeien en binden én in beweging te houden, 
gebruikmakend van alle digitale middelen die ons hierbij kunnen helpen. Namens de gemeente de 
welgemeende complimenten voor ieders veerkracht en betrokkenheid onder deze omstandigheden. 
Dat doet een groot beroep op u allen. De gemeente wil graag naast u staan om u te helpen in deze 
moeilijke tijden. 
 
Gemeente biedt mogelijkheid tot uitstel betaling gemeentelijke belastingen 
Op dit moment bieden wij sportverenigingen, - stichtingen en - ondernemers de mogelijkheid om 
uitstel te krijgen voor de betaling van gemeentelijke belastingen. Het gaat om de 
Onroerendezaakbelastingen (OZB) en de rioolheffing. 
 
 
 
 



Hoe vraag ik uitstel van betaling aan? 
Stuur uw aanvraag voor uitstel van betaling vóór 30 juni 2020 naar uitstelbelastingen@woerden.nl 
Vermeld alstublieft duidelijk in uw e-mail: 

 de aanslagnummers 

 naam-, adres- en woonplaatsgegevens van uw vereniging en/of stichting 

 naam van uw vereniging en/of stichting en KVK nummer. 
Zodra we uw aanvraag ontvangen, verlenen we automatisch uitstel van betaling tot 31 augustus 2020. 

 Betaalt u nu in termijnen en wilt u dit zo laten? Dan hoeft u niets te doen. 

 Betaalt u via automatische incasso? Dan schorten we de incasso op tot 31 augustus 2020. 
Daarna volgen er nieuwe incasso’s voor vier termijnen. Uitgangspunt is dat u vóór 31 
december 2020 alle belastingen heeft betaald. 

 
Landelijke ontwikkelingen 
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is 
het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze 
regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen 
zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -
stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige 
tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen. 
 
U kunt meer informatie vinden op VSG - Eenmalige tegemoetkomingen. U kunt daar ook actuele 
informatie vinden.  
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Of heeft u urgente zaken te bespreken? Neem dan contact 
op met uw gemeentelijke contactpersoon of mail uw vraag naar gemeentehuis@woerden.nl 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 

 
 
 

https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/
mailto:gemeentehuis@woerden.nl
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Beste schoolbesturen, 
 
 
Met de tijdelijke sluiting van onderwijsinstellingen naar aanleiding van maatregelen rondom COVID-19 
komt er veel op scholen af. Afgelopen week bent u geïnformeerd over maatregelen i.r.t. onderwijs en 
opvang van kinderen van ouders die een vitale functie vervullen en/of kinderen die geen veilige 
thuisomgeving kennen. De gemeente Woerden ziet graag dat scholen dat voor hun eigen leerlingen 
verzorgen indien nodig. 
 
Graag willen we heldere afspraken met u maken over wat we wel en niet van u verwachten, maar ook 
wat u van de gemeente kunt verwachten. In bijgevoegde memo staat dit beschreven. Ook staan daar 
contactgegevens in, schroom niet om contact met ons op te nemen als zaken onduidelijk zijn of anders 
lopen dan verwacht of gewenst.  
 
Wij beseffen dat u momenteel alle zeilen bijzet om al uw leerlingen goed onderwijs te bieden. Wij 
hebben waardering voor alles wat de scholen en opvanglocaties doen en begrijpen de impact die dit op 
uw organisatie en medewerkers heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
Ivonne Vlooswijk, 
Manager Strategie en Beleid Sociaal Domein 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend



 

Werkafspraken noodopvang van kinderen 

 

1. Inleiding 
De gemeente heeft van het Rijk de taak gekregen om de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen 

en van kwetsbare kinderen te coördineren. De gemeente Woerden coördineert de opvang en vraagt aan 

opvanglocaties en scholen om de opvang te organiseren, vanuit het volgende uitgangspunt: 

 

‘Scholen en opvanglocaties kennen hun leerlingen, zij kunnen deze leerlingen extra opvang bieden als dit nodig 
is, binnen de reguliere schooltijden en voor hun eigen leerlingen. Als scholen zorgen hebben dan kunnen ze bij 

WoerdenWijzer terecht, en andersom: als WoerdenWijzer zorgen heeft dan nemen zij contact op met scholen 

om kinderen te plaatsen. Maatwerk dus, in onderling overleg.’ 
 

Met de sluiting van de scholen moet gewaarborgd worden dat er opvang mogelijk is voor kinderen waarvan de 

ouders in cruciale beroepen werken.  

Daarnaast zijn gemeenten, onderwijs en kinderopvang gezamenlijk verantwoordelijk voor kinderen in een 

kwetsbare positie. Daaronder verstaan wij: 

a. Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand 

b. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben 

c. Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is 

 

In dit memo wordt de werkwijze toegelicht: wat wordt er verwacht, voor welke leerlingen en wie coördineert 

dit? 

 

Samenvattend 
 

 Scholen vangen binnen reguliere schooltijden hun eigen leerlingen op als: 

a. tenminste een van de ouders een cruciaal beroep heeft of als er sprake is van een onveilige 

thuissituatie of onvoldoende ondersteuning en/of faciliteiten thuis 

b. deze leerlingen thuis geen veilige basis hebben 

c. deze leerlingen geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand 

d. deze leerlingen meer begeleiding nodig hebben dan thuis geboden kan worden 

 

 De gemeente heeft het totaaloverzicht van leerlingen die aanspraak maken op de 

opvangvoorzieningen en deelt deze met de scholen 

 

 Gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de zorg in gezinnen en aan jeugdigen, en voor het 

bieden van zorg en ondersteuning in de thuissituatie wanneer dat nodig is 

 

 Zorgen over kinderen of gezinnen: neem contact op met Woerden Wijzer 

 

 Vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld: volg, zoals altijd, de meldcode en 

schakel met Veilig Thuis indien nodig 

 

 



 

 

2. Basisuitgangspunten voor noodopvang 

 
 Kinderen worden in beginsel opgevangen op de locatie waar zij normaliter ook worden 

opgevangen of naar school gaan. 

 Voor school geldt dat wordt uitgegaan van opvang tijdens reguliere schooltijden. 

 Als er problemen ontstaan in het bieden van opvang dan kan in overleg met de gemeente naar een 

maatwerkoplossing worden gekeken. Denk hierbij aan de inzet van extra personeel vanuit de 

opvangorganisaties of inzet van PABO studenten. Dit wel in overleg met de gemeente en met reden 

waarom bezetting binnen regulier personeel niet kan.  

Voorbeelden daarvan zijn dat er een te groot aantal kinderen moet worden opgevangen of dat er 

onevenredig veel ziekte is onder personeel. We gaan er wel vanuit dat dit alleen wordt ingezet als dit echt 

noodzakelijk is. In principe gaan we ervanuit dat scholen de verantwoordelijkheid voor hun eigen 

leerlingen kunnen dragen. 

 Bij zorgen over een kind nemen opvanglocaties contact op met Woerden Wijzer (zie contactgegevens aan 

het eind van dit document). 

 De RIVM richtlijnen zijn van toepassing op alle opvang. Dat betekent, dat kinderen of 

leerkrachten/opvangmedewerkers geen verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, verhoging of koorts mogen hebben. 

 

3. Opvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep
1
 

 

Als tenminste 1 van de ouders een cruciaal beroep heeft of werkzaam is in een vitaal proces, kan aanspraak 

gemaakt worden op opvang, binnen reguliere opvangtijden en in beginsel op de locatie waar het kind 

normaliter ook heen gaat. 

 

24-uurs noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen  
KMN Kind en Co en de gemeente hebben een 24-uurs noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale 

beroepen georganiseerd. Samen met de GGD heeft de gemeente een KDV/BSO locatie van KMN Kind & Co 

gevraagd deze opvang te willen aanbieden. Op deze opvang kan een beroep worden gedaan door ouders die in 

een cruciaal beroep werken met avond- en nachtdienst en echt geen andere opvangmogelijkheid hebben. Op 

afspraak kunnen kinderen in de avond, nachten en weekeinden terecht bij Kinderdagverblijf en Buitenschoolse 

Opvang De Boomgaard. Om een kind daar te kunnen brengen gelden  een aantal voorwaarden: 

 Het kind woont in de gemeente Woerden. 

 De kinderen hebben GEEN verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, verhoging of koorts. 

 De ouders van het kind hebben een cruciaal beroep en er zijn geen andere mogelijkheden voor avond- en 

nachtopvang van de kind(eren). 

 Er is een werkgeversverklaring waar op staat dat de ouders avond- en nachtdiensten werken. 

 De kind(eren) is/zijn tussen de 0 en 12 jaar oud. 

 

Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan kan gebruik gemaakt worden van de 24-uurs opvang. Ouders 

kunnen daarvoor tijdens kantoortijden contact opnemen met KMN Kind & Co via planning@kmnkindenco.nl 

met vermelding 24-uurs noodopvang Woerden. Buiten kantoortijden en in het weekeind kan contact 

opgenomen worden met KMN Kind & Co via (030) 60 08 974. 

 

 

                                                      
1
 De lijst met cruciale beroepen is te vinden op de website van de Rijksoverheid, via  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen  

mailto:planning@kmnkindenco.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen


 

4. Opvang aan kinderen in een kwetsbare positie 
 

Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand 

Kinderen die thuis niet de beschikking hebben tot een laptop, tablet of computer kunnen scholen daar wellicht 

in ondersteunen. Als dat niet mogelijk is, dan kan er aanspraak worden gemaakt op faciliteiten via stichting 

leergeld. 

 

Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben 

Het uitgangspunt is dat kinderen ook in thuisonderwijs ondersteund worden door leerkrachten. Leerkrachten 

hebben zicht op de ondersteuning die kinderen of ouders nodig hebben in het thuisonderwijs. Mocht de school 

concluderen dat noodopvang op school in een geval de beste oplossing hiervoor is, dan is dat ook een 

mogelijkheid.  

Als leerkrachten signaleren dat er problemen op andere vlakken spelen, dan nemen scholen of ouders contact 

op met Woerden Wijzer en wordt gekeken wat er nodig is. 

 

Kinderen in een onveilige thuissituatie 

Voor sommige leerlingen met psychische klachten of gedragsproblematiek is onderwijs thuis niet goed 

mogelijk. Ook zijn er kinderen van wie de thuissituatie door huiselijk geweld, psychiatrische problematiek van 

één van de ouders, of andere omstandigheden dermate onveilig is of onveiliger wordt, dat opvang of onderwijs 

thuis de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigt. 

Het doel van de opvang aan deze kinderen is het (gedeeltelijk) herstellen van het normale ritme om de 

thuissituatie hanteerbaar te houden voor de betreffende kinderen. 

 

Het is goed om te benadrukken dat het hierbij om uitzonderlijke gevallen gaat. Dat het bij veel gezinnen thuis 

moeilijke weken zijn, waarin wordt geworsteld met thuisonderwijs en thuiswerken, weten we allemaal. 

Gelukkig vinden veel gezinnen hier wel hun weg in. De opvang is bedoeld voor gezinnen waar het echt vast 

dreigt te lopen. We gaan ervan uit dat professionals dit onderscheid kunnen maken en daarom hebben we 

besloten om geen specifieke criteria op te stellen. 

 

De aanmelding voor kinderen in een onveilige thuissituatie kan op verschillende manieren lopen: 

 School signaleert dat thuissituatie van leerling onveilig is en dat opvang om zo een normaal ritme te 

herstellen van belang is. 

 Woerden Wijzer signaleert dat thuissituatie van kind onveilig is en dat opvang om zo een normaal ritme te 

herstellen van belang is 

Indien er behoefte lijkt te bestaan aan noodopvang op school, nemen school en Woerden Wijzer contact met 

elkaar om verder af te stemmen. 

We realiseren ons dat we, als onderwijs en gemeente samen, op deze manier wellicht nog niet alle kinderen in 

beeld hebben. Daarom zijn we als gemeente bij andere partijen aan het inventariseren of zij namen hebben 

van kinderen voor wie deze opvang cruciaal is. 

 

Wat als er zorgen zijn over een leerling? 

Zorgaanbieders moeten zorgcontinuïteit bieden. Daarover heeft WoerdenWijzer afspraken met de 

zorgaanbieders gemaakt en die afspraken handhaven we strak. Het kan niet zo zijn dat er aanspraak gedaan 

wordt op opvangvoorzieningen op scholen omdat er minder hulp aan het gezin wordt geboden dan voorheen. 

Signaleert u dat dit niet goed gaat, dat er geen zorg wordt geleverd waar dit wel zou moeten, geeft u dit dan 

door aan Woerden Wijzer. 

Ook bij andere zorgen, kunt u contact opnemen met Woerden Wijzer. 

 

 



 

5. Aanmelding en coördinatie  
 

Kinderen van ouders met cruciaal beroep 
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep/werkzaam in vitaal proces gaan we er vanuit dat ouders 

zich bij hun eigen school melden en dat school in beeld heeft om welke kinderen het gaat. Dit geldt ook voor 

kinderen die thuis onvoldoende begeleiding krijgen en waarvan school vindt dat opvang op school hiervoor 

nodig is. 

Ons team Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) coördineert de registratie van de aantallen en onderhoudt het 

contact met uw scholen, u hoeft niets hiervoor te doen. Het team RBL ontvangt  graag wekelijks op maandag 

een overzicht van welke leerlingen de school opvangt op welke dagdelen (zie voor een invulschema Bijlage 1). 

Contactpersoon bij het RBL is Edwin Dubbelman: 0348 428 639/06-200 94 933 en dubbelman.e@woerden.nl.  

 

Kinderen in een kwetsbare positie 
Voor kwetsbare kinderen is afstemming met Woerden Wijzer belangrijk. Bij signalen dat het thuis niet goed 

gaat en dat opvang op ritme te herstellen, nodig is, nemen scholen en Woerden Wijzer hierover contact met 

elkaar op. 

 

 

6. Contactgegevens gemeente 
 

Wie Telefoon E-mail Waarvoor 

Woerden Wijzer 

(piketdienst jeugd) 

0348 - 428600 dagelijks 

tussen 8.30-12.30 uur 

jeugdengezin@woerden.nl Vragen over individuele 

gevallen, zorgen over een 

gezin of kind 

 

Erie Haak, coördinator 

Jeugd- en Gezinsteam 

(1
e
 aanspreekpunt) 

 

Maaike van Dooren,  

gedragswetenschapper 

Jeugd- en Gezinsteam 

(achtervang) 

 

06 - 35113532 

 

 

 

06-  25634533 

haak.e@woerden.nl 

 

 

 

Dooren.m@woerden.nl 

 

 

Voor vragen over proces, 

contacten Woerden Wijzer 

Cees de Heer,  

contactpersoon onderwijs 

0348 – 428 274 heer.c@woerden.nl  Vragen over beleid, 

werkwijze, problemen bij 

leveren van 

opvangvoorzieningen 

 

Danique Bolle,  

contactpersoon 

kinderopvang 

06 – 25 72 37 64 (ma, di en 

do) 

Bolle.d@woerden.nl  Voor vragen over de opvang 

van kinderen bij 

kinderopvangorganisaties 

Edwin Dubbelman,  

Contactpersoon regionaal 

bureau Leerplicht (RBL) 

0348 -  428 639  

06 - 200 94 933 

Dubbelman.e@woerden.nl  Voor vragen rondom 

aantallen leerlingen per 

school tbv opvang 

 

 

mailto:dubbelman.e@woerden.nl
mailto:jeugdengezin@woerden.nl
mailto:haak.e@woerden.nl
mailto:heer.c@woerden.nl
mailto:Bolle.d@woerden.nl
mailto:Dubbelman.e@woerden.nl


 

 

7. Contactgegevens scholen 
 

School  contactpersoon Telefoon E-mailadres 

Andersenschool Eelco Kosterman 0348- 415836 directie.andersenschool@stichtingklasse.nl 

Constantijnschool Rob Arnold 0348 - 422567 constantijn@spco.nl  

De Achtsprong Miranda Jansen 0348 - 410005 info@obsdeachtsprong.nl 

De Fontein Everdien Blankman 0348 - 441730 fontein@spco.nl  

De Horizon Ed Ilgen 0348 - 442410 info@obsdehorizon.nl  

De Keerkring Iris Fonville 0348 - 417743 admin@dekeerkring.nl 

De Kring Linda ter Braak 0348 - 481851 algemeen@dekring.nl  

De Molenwiek Mirjam Arts 0348 - 417873 directie@molenwiekwoerden.nl  

De Notenbalk Wilma Vissenberg 0348 - 442473 contact@bsdenotenbalk.nl,  

De Regenboog Hellen Schouenberg 0348 - 431039 info@regenboogwoerden.nl  

De Schakel Norbert Bakker 0348 - 414801 directie@deschakelwoerden.nl  

De Wegwijzer Jan Willem Muntendam 0348 - 414150 directie@wegwijzerwoerden.nl  

De Wijde Blik Marijke Peeters 0348 - 401387 directie@dewijdeblikkamerik.nl  

Eben Haezerschool Freek van der Brugge 0348 - 401375 directie@ebenhaezerkamerik.nl  

Franciscusschool Esther van der Werf 0348 - 421430 directie@kbs-franciscus.nl  

Futura College André Dokman 0348 - 457320 a.dokman@futuracollege.nl  

Jan de Bakkerschool Jan Willem van Leeuwen 0348 - 416036 info@jandebakkerschool.nl  

Johan Frisoschool Dianne Peterse 0348 - 418509 johanfriso@spco.nl  

Jorai-school Barend van Benthem 0348 - 691488 directie@jorai.nl  

Kalsbeek College Cor van Dalen 0348 - 417694 info@kalsbeek.nl  

Margrietschool Marjan Tomassen 0348 - 431791 margriet@spco.nl  

Minkema College Mark de Haas 0348 - 484100 post@minkema.nl  

R. de Jagerschool Hanneke Mulder 0348 - 415735 rdejager@spco.nl  

Rembrandt van Rijnschool Ed Ilgen 0348 - 483150 directie@rembrandtvanrijnschool.nl  

St Bavoschool Carmen Damhuis 0348 - 441326 info@st-bavoschool.nl  

Wilhelminaschool Annelies van Zoelen 0348 - 412432 wilhelmina@spco.nl  

Basisschool Willem van 

Oranje 

Kees Boer 0348 - 416079 willemvanoranje@spco.nl  

Willem Alexanderschool Kees Boer 0348 - 412432 willemalexander@spco.nl  

Willibrord Miland Daisy Lehmann 01726-685506 locatieleider.willibrordmiland@degroeinling.n

l 

 

 

Bijlage 1: invulschema aantal leerlingen per dagdeel  

Invulschema bijgevoegd als Excelbestand 

 

N.B. Medewerkers van regionaal bureau leerplicht (RBL) ontvangen graag elke maandag dit overzicht ingevuld 

per e-mail. 
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Geachte heer, mevrouw, 

  

 
 

 

 

Op 31 maart j.l. heeft het kabinet besloten dat alle sanitaire voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings, recreatie- en vakantieparken, 
kampeerterreinen, havens, parken, natuurgebieden en stranden gesloten moeten zijn. Deze 
maatregel geldt voor heel Nederland en daarmee ook voor de campings, recreatie- en vakantieparken 
in de gemeente Woerden. Campings, recreatie- en vakantieparken mogen zelf wel openblijven zolang 
zij zich aan de maatregelen houden.  
 
Wat betekenen deze maatregelen voor u 
De maatregel dat alle gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings, 
recreatie- en vakantieparken gesloten moeten zijn, betekent dat er geen gebruik meer van mag 
worden gemaakt op welke wijze dan ook. We hebben begrepen dat een aantal van u afspraken heeft 
gemaakt met gasten om individueel of op bepaalde momenten gebruik te maken van de 
voorzieningen, dit is helaas niet toegestaan.  
 
Deze maatregel komt bovenop de al geldende maatregelen. Zo dienen alle eet- en drinkgelegenheden 
in ieder geval tot en met 28 april gesloten te zijn. Daarnaast dient u voldoende maatregelen te treffen 
om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Voor aanstaande Paasweekeinde en de meivakantie 
is het dringende advies gedaan om thuis te blijven. Een overzicht van de overige maatregelen en 
adviezen vindt u op de website van de Rijksoverheid. 
 
Wie ziet op deze maatregelen toe? 
De gemeentelijke toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren zien er op toe dat de 
coronamaatregelen worden nageleefd. De gemeentelijke medewerkers gaan waar nodig met 
ondernemers het gesprek aan.  



 

 

Gevolgen recreatie en toerisme 
Deze maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, 
kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote 
druk aankunnen, maar hebben ongetwijfelde grote gevolgen voor de recreatie- en toerisme sector. 
Boekingen worden afgezegd of kunnen niet doorgaan, sanitaire voorzieningen dienen te sluiten en er 
komen minder nieuwe boekingen bij. Voor ieder van u betekent het een direct verlies van inkomsten.  
 
Tegelijkertijd zien wij hoe iedereen zich maximaal inspant om er het beste van te maken. Er ontstaan 
veel mooie initiatieven om iedereen te blijven binden. Namens de gemeente de welgemeende 
complimenten voor ieders veerkracht en betrokkenheid onder deze omstandigheden. Dat doet een 
groot beroep op u allen.  
 
De overheid en gemeente Woerden helpen ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis waar 
dat kan. Op de website van de gemeente Woerden kunt u kijken wat u kunt doen en welke regelingen 
er zijn: https://www.woerden.nl/ondernemers/ondernemersvragen-en-voorzieningen-omtrent-
coronavirus 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Of heeft u urgente zaken te bespreken? Neem dan contact 
op met uw gemeentelijke contactpersoon of mail uw vraag naar gemeentehuis@woerden.nl 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,
  
 
 

De loco-secretaris 
 
 
 
 
drs. M.H. Brander 
  
 

 

De burgemeester, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 
 

 
 

https://www.woerden.nl/ondernemers/ondernemersvragen-en-voorzieningen-omtrent-coronavirus
https://www.woerden.nl/ondernemers/ondernemersvragen-en-voorzieningen-omtrent-coronavirus
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Geachte heer, mevrouw, 

  

 
 

 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet verschillende maatregelen 
afgekondigd. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de commerciële vaart, rondvaarten en de 
verhuur van boten, kano’s, waterfietsen en sups. Uw bedrijf richt zich op één of meer van deze 
activiteiten. Deze maatregelen raken daarom ook u. In deze brief gaan wij in op deze maatregelen en 
op wat deze betekenen voor u als ondernemer. 
 
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan  
Bedrijven die zich richten op de commerciële vaart, rondvaart en verhuur van boten, kano’s, 
waterfietsen en sups mogen openblijven. Wel dienen deze bedrijven zich te houden aan de 
maatregelen en richtlijnen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd. Zo dienen alle eet- en 
drinkgelegenheden in ieder geval tot en met 28 april gesloten te zijn. Samenkomsten van 2 of meer 
personen zijn verboden. Daarnaast moeten bedrijven voldoende maatregelen te treffen om mensen 
1,5 meter afstand te laten houden en wachtrijen te voorkomen. Hierbij past blijvende aandacht voor 

inachtneming van de inmiddels bekende hygiëne‐ en afstandsmaatregelen. 
 
Voor aanstaande Paasweekeinde en de meivakantie is het dringende advies gedaan om thuis te 
blijven. Een overzicht van de overige maatregelen en adviezen vindt u op de website van de 
Rijksoverheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wat betekenen deze maatregelen voor u? 
De maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd zijn vastgelegd in een noodverordening van de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor bedrijven die zich richten op de commerciële vaart en 
bootverhuur betekenen de maatregelen uit de noodverordening concreet het volgende: 
 

- Er mogen maximaal 2 personen aan boord van het vaartuig zijn, hiervan zijn 
uitgezonderd personen die een gezamenlijk huishouden vormen;  

- Indien u tevens een eet- en drinkgelegenheid heeft, dient deze eet- en 
drinkgelegenheid gesloten te zijn. 

 
Daarnaast gelden de volgende adviezen en richtlijnen vanuit de rijksoverheid: 

- Er is voldoende tijd tussen de boekingen zodat er geen wachtrijen ontstaan bij de 
opstapplaatsen; 

- Fysiek contact moet voorkomen worden door boekingen en betaling via internet te 
faciliteren; 

- Overdracht van het coronavirus moet voorkomen worden door te zorgen voor 
voldoende schoonmaakfaciliteiten aan boord, zoals desinfecterende middelen.  

 
Indien blijkt dat er onvoldoende maatregelen worden getroffen, kan de voorzitter van de VRU 
besluiten om tot sluiting van het rondvaart- of verhuurbedrijf over te gaan. Het is daarom van belang 
dat u de bovenstaande maatregelen in acht neemt.  
 
Wie ziet op deze maatregelen toe? 
De gemeentelijke toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren zien er op toe dat de 
coronamaatregelen worden nageleefd. De gemeentelijke medewerkers gaan waar nodig met 
ondernemers het gesprek aan. Heeft u vragen over deze brief? Of heeft u urgente zaken te 
bespreken? Neem dan contact op met uw gemeentelijke contactpersoon of mail uw vraag naar 
gemeentehuis@woerden.nl 
 
Gevolgen recreatie en toerisme 
Deze maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, 
kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote 
druk aankunnen, maar hebben ongetwijfelde grote gevolgen voor de recreatie- en toerisme sector. 
Boekingen worden afgezegd of kunnen niet doorgaan, sanitaire voorzieningen dienen te sluiten en er 
komen minder nieuwe boekingen bij. Voor ieder van u betekent het een direct verlies van inkomsten.  
Tegelijkertijd zien wij hoe iedereen zich maximaal inspant om er het beste van te maken. Er ontstaan 
veel mooie initiatieven om iedereen te blijven binden. Namens de gemeente de welgemeende 
complimenten voor ieders veerkracht en betrokkenheid onder deze omstandigheden. Dat doet een 
groot beroep op u allen.  
 
De overheid en gemeente Woerden helpen ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis waar 
dat kan. Op de website van de gemeente Woerden kunt u kijken wat u kunt doen en welke regelingen 
er zijn: https://www.woerden.nl/ondernemers/ondernemersvragen-en-voorzieningen-omtrent-
coronavirus 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 

De burgemeester, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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Beste ondernemer, 
 
De maatregelen van het Rijk omtrent het Corona-virus treffen ons allemaal. De duur van deze 
maatregelen laten ons in het ongewis. U als ondernemer heeft het niet gemakkelijk en wij zijn ons 
daarvan bewust. In vervolg op onze brief van afgelopen maart waarin wij u informeerden over de 
maatregelen die wij genomen hebben voor de betaling van de zakelijke belastingen zoals de 
onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en de BIZ-bijdrage, hebben wij het volgende besloten. 
 
Indien u een aanslag toeristenbelasting krijgt, ontvangt u deze aan het einde van 2020 in plaats van 
de maand mei. U kunt deze gelden als liquiditeitsoverbrugging laten gelden tot die datum.  
De precariobelasting (standplaats en terrassen) wordt u, indien van toepassing, in oktober 2020 
toegestuurd. Voor deze belasting geldt dat wij op de aanslag in mindering brengen het aantal weken 
dat u geen gebruik heeft kunnen maken van de standplaats of het terras. 
 
Mocht u te zijner tijd problemen hebben de aanslag te betalen dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling belastingen om een betalingsregeling af te spreken. Dit kan door een mail te sturen naar 
belastinguitstel@woerden.nl . 
 
We wensen u alle sterkte in deze moeilijke tijd! 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris (wnd.)    De burgemeester 
 
 
Drs. M.H. Brander    V.J.H. Molkenboer

mailto:belastinguitstel@woerden.nl


 



                                                                                                                                   

Woerden, 8 mei 2020 
 

Beste kinderen, 

Wat fijn dat jullie weer naar school kunnen gaan!  

Leuk ook dat jullie je vriendjes, vriendinnetjes en de meester of juf weer kunnen zien. De juf of 
meester is vast ook heel blij om jullie te zien. 

De afgelopen weken hebben heel veel papa’s en mama’s jullie geholpen met jullie schoolwerk. Dat 
hebben ze goed gedaan. Maar jullie vinden het vast gezellig om nu weer bij de echte juf of meester in 
de klas te zitten.  

Ik ben trots op jullie.  

Jullie hebben goed je best gedaan. Het is best lastig om thuis je schoolwerk te doen. En niet leuk dat 
je niet meer bij iedereen op bezoek kunt. Ook is het moeilijk om niet dichtbij grote mensen te komen 
als je buiten aan het spelen bent. Maar dat deden jullie heel goed!  
 
Corona is bijna weg. Maar nog niet helemaal. Nog steeds worden sommige oude mensen heel ziek 
van corona. Daarom gaat het op school nog wel een tijdje anders dan eerst.  

Willen jullie meehelpen om corona weg te jagen? Was dan goed je handen met zeep. En kom niet te 
dicht bij grote mensen.  

Ik wens jullie heel veel succes en plezier op school.  
 
Hartelijke groet, 

Burgemeester Victor Molkenboer  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Teken- en knutselwedstrijd 

Voor kinderen die het leuk vinden organiseert de gemeente een teken- en knutselwedstrijd. 

Knutsel of teken een coronamonster dat corona helemaal op eet. 
 
De knutsel of tekening kun je bij het gemeentehuis (Blekerijlaan 14 in Woerden) in de brievenbus 
doen of je kunt hem daar afgeven op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 15.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.  

Deadline voor het inleveren van de knutsels en tekeningen is vrijdag 22 mei aanstaande. 
 
De drie mooiste kunstwerken of tekeningen krijgen een prijs: ijsjes voor de hele klas! 

Zet wel even je naam, groep en school op je kunstwerk of tekening. 



                                                                                                                                  

Woerden, 8 mei 2020 

Beste kinderen, 

Wat fijn dat jullie weer naar school kunnen gaan!  

Je moet misschien wat vroeger uit bed dan de laatste weken het geval was, maar je kunt wel weer je 
vriendjes, vriendinnetjes en de meester of juf zien. De juf of meester is vast ook heel blij om jullie weer 
te zien. 

De afgelopen weken hebben heel veel papa’s en mama’s jullie geholpen met jullie schoolwerk. Dat 
hebben ze goed gedaan. Maar jullie vinden het vast gezellig om nu weer bij de echte juf of meester in 
de klas te zitten. Die snapt het allemaal toch net iets beter… 

Ik ben trots op jullie.  

Jullie hebben de afgelopen weken goed je best gedaan. Het is best lastig om thuis je schoolwerk te 
doen. En niet leuk dat je niet meer bij iedereen op bezoek kunt. Ook genoeg afstand houden is soms 
best moeilijk. Maar dat ging allemaal heel goed! Jullie hebben je prima aan de regels gehouden. Dat 
houden jullie vast nog even vol, toch?! Dan zorgen we er met elkaar voor dat corona helemaal 
verdwijnt. 

Tot die tijd is het allemaal nog een beetje anders:  

 er zijn kleinere groepen kinderen op school  

 we moeten goed onze handen wassen en 1,5 meter afstand van grote mensen houden  

 en het is belangrijk dat we goed voor de oudere mensen zorgen. Corona kan voor hen 
gevaarlijk zijn. Nog steeds worden mensen er heel ziek van. 

Laten we daarom ook de komende tijd goed voor elkaar zorgen. Blijven jullie aan de oma’s en opa’s 
denken? Schrijf of maak een mooie kaart of tekening, Facetime of Skype elke dag even en laat weten 
dat je om ze geeft. Je kunt vast iets leuks verzinnen! Zo maken we in deze tijd het leven van ouderen 
wat mooier. 

Ik wens jullie heel veel plezier  en succes op school. Wees lief voor elkaar en probeer er met elkaar 
wat van te maken. Ik vertrouw op jullie! 
 
Hartelijke groet, 

Burgemeester Victor Molkenboer  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Gedichten- en knutselwedstrijd 

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 organiseert de gemeente een wedstrijd: 

Schrijf een gedicht over corona en stuur dat per mail naar communicatie@woerden.nl. 
 
OF: 
 



Knutsel een coronamonster dat corona helemaal op eet. 
 
Het mooiste gedicht en het mooiste kunstwerk winnen een prijs: ijsjes voor de hele klas! 

De knutsel kun je bij het gemeentehuis (Blekerijlaan 14 in Woerden) in de brievenbus doen of je kunt 
hem daar afgeven op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.  

Vergeet dan niet je naam, groep en school op het gedicht of de knutsel te vermelden.   

Deadline voor het inleveren van de knutsels en de gedichten is vrijdag 22 mei aanstaande. 
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Begin april heeft het samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en omgeving een brief 
gestuurd naar de gemeente Utrecht met als onderwerp realisatie Islamitische rustplek in 
Utrecht. Deze brief was voor uw bestuur aanleiding voor het stellen van vragen aan het 
college van B&W van de gemeente Woerden.
Deze vragen waren:

1. Wat zijn de mogelijkheden voor Islamitisch begraven in Woerden en zijn er mogelijkheden 
voor eeuwigdurend?

2. Wat zijn de mogelijkheden van tijdelijk begraven (en later repatriëren)?
3. Wat zijn de opties in de nabijheid van de gemeente Woerden voor islamitisch begraven?

In deze brief geven wij antwoord op bovenstaande vragen:

1. Wat zijn de mogelijkheden voor Islamitisch begraven in Woerden en zijn er mogelijkheden voor 
eeuwigdurend?

Op begraafplaats de Rijnhof is speciaal een Islamitisch gedeelte ingericht (189 graven volwassenen 
en 28 kindergraven). Er zijn nu 1 graf voor volwassenen en twee kindergraven uitgegeven.

Het beleid in Woerden kent geen eeuwigdurende grafrust. Eeuwigdurende grafrust is 50 jaar 
geleden afgeschaft en er zijn geen plannen om dit te herintroduceren. We kennen een uitgifte 
periode van maximaal 20 jaar met mogelijkheden tot verlenging per 10 jaar.

Woerden,
hoofdstad van het



Het verlengen kan eindeloos plaatsvinden zolang er een rechthebbende is die wil verlengen. 
Dat geldt voor alle particuliere graven, algemeen, Katholiek en Islamitisch.

2. Wat zijn de mogelijkheden van tijdelijk begraven (en later repatriëren)?

Tijdelijk begraven (korter dan 10 jaar) is wettelijk niet toegestaan.
De wettelijke termijn voor grafrust bedraagt 10 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan ontheffing 
verleend worden. Daar moeten de officier van justitie en de burgemeester toestemming voor 
verlenen. Na deze ontheffing zal het opgraven en repatriëren door een gespecialiseerd bedrijf 
gebeuren.

3. Wat zijn de opties in de nabijheid van de gemeente Woerden voor Islamitisch begraven?

Voorbeelden van Islamitisch begraven (eeuwigdurende) grafrust in de nabijheid van Woerden 
Utrecht, Zeist, den Haag, Rotterdam en Amsterdam

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

M.C. van Kuilenburg, 
Manager Wijkonderhoud
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