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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00808 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 augustus 2020 

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

Contactpersoon : S. Haverkamp 

Tel.nr. : 8228 

E-mailadres : haverkamp.symke@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
maatregelen corona in de zomer 
 

Kennisnemen van: 
 

De acties die de gemeente genomen heeft tijdens de zomerperiode om de anderhalvemetersamenleving te 
stimuleren. Het gaat hierbij om: 

1. Maatregelen crowd-control; 
2. Communicatieplan jongeren; 
3. Handhavingsstrategie horeca en sport; 
4. Ventilatie op scholen. 

 

Inleiding: 
 
Zoals premier Rutte tijdens de persconferentie d.d. dinsdag 18 augustus heeft vermeld, is de weer 
toenemende verspreiding van Corona zeer zorgelijk. De R0 waarde die de snelheid van de verspreiding 
aangeeft, staat al weken boven de signaalwaarde van 1. Dat betekent dat elke besmet persoon méér dan 1 
ander besmet en dat het aantal gevallen dus toeneemt. De nationale overheid geeft in reactie hierop de 
veiligheidsregio’s verder bevoegdheden om uitbraken lokaal te kunnen bestrijden en heeft het dringende 
advies gegeven niet meer dan 6 personen thuis te ontvangen mits de 1,5m afstand gegarandeerd kan 
worden.  
 
Niet alleen landelijk, maar ook in Woerden zien we het aantal besmettingen weer toenemen, zoals de 
rapportage van de GGDrU aantoont tot 11 augustus:  
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De verregaande economische gevolgen van de crisis zijn nog steeds niet duidelijk voor Nederland in het 
geheel en Woerden in het bijzonder en we moeten met zijn allen een tweede lockdown koste wat kost te 
zien te voorkomen om de recessie die we nu doormaken niet te verergeren en het economisch herstel niet 
in de weg te staan -om niet te spreken over de mensenlevens die worden gespaard bij collectief 
verantwoord gedrag.  
 

Daarom zet Woerden zich in deze zomer in om mensen te stimuleren de 1,5m onderling in de openbare 
ruimte aan te houden.  
 

Kernboodschap: 

Het aanhouden van de 1,5m afstand onderling vraagt een fundamentele gedragswijziging. Mensen zijn er 
niet voor gemaakt om deze onderlinge afstand aan te houden en we zien dat wanneer het gevoel van 
urgentie afneemt of er een sfeer van vertrouwen bestaat dat er dan vrijheden worden genomen zoals 
feestjes en familiebezoek met grotere aantallen. 
 
Als gemeente moeten we daarom de 1,5m samenleving stimuleren waar we kunnen. Het gaat hierbij vooral 
om het in telkens in herinnering roepen van de noodzaak tot de 1,5m afstand. Daar ondernemen we twee 
soorten voor, namelijk 1) acties voor ‘crowd control’ in de openbare ruimte en 2) een communicatieplan 
voor jongeren.  
 

1. Acties crowd control in de openbare ruimte.  
 
U bent op de hoogte gesteld van het persbericht ‘Looproute in het centrum van Woerden maakt 
coronaproof winkelen makkelijker’. Hierin wordt gerept van de straatgraffiti en de spandoeken die zijn 
aangebracht in het winkelhart van Woerden. Deze acties zijn genomen in samenwerking met Stadshart 
Woerden. Het gaat hierbij om  

a. Spandoeken op zes locaties 
b. Belijning in drukke straten 
c. Graffitti op de straatstenen 
d. Posters bij winkeliers op ca. 50 locaties 

 
In de bijlage wordt met afbeeldingen een beeld geschetst van deze acties.  
 

2. Communicatieplan 
 
Het communicatieplan is opgesteld in samenwerking met de gemeente Oudewater. Dit communicatieplan 
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richt zich specifiek op de jongeren. Veel besmettingen vinden op dit moment immers plaats bij jongeren. De 
behoefte aan (groeps)contact buiten het eigen gezin bij jongeren is groot en jongeren blijven elkaar 
informeel ontmoeten. Juist het informel zorgt ervoor dat de richtlijnen niet makkelijk worden opgevolgd, 
ondanks het feit dat 70% van de jongeren zegt het eens te zijn met de maatregelen. Ter plekke voelt het 
anders en voert impulsgedrag en groepsdynamiek de boventoon, zeker wanneer alcohol en of drugs in het 
spel zijn en er informele (schuur)feesten worden gehouden.  
Aansluitend op de nationale communicatie over Corona, kan locale communicatie iets extra’s toevoegen 
van geur en kleur. Het gaat hierbij om bewustwording en reminders van corona, dat het hen ook kan raken 
en de (oudere) mensen om hen heen, zodat de 1,5m afstand noodzakelijk is. Waar mogelijk wordt een link 
gelegd met de (reëel) behoefe aan contact tussen jongeren onderling en gezocht naar een specifieke 
Woerdense of Oudewaterse ingang.  
Het gaat hierbij om de volgende acties: 
 

a. Bierviltjes. 
 
Bierviltjes worden bedrukt met slogans en logo’s en verpakt verspreid onder de supermarkten in 
Oudewater en Woerden. Zij zijn bedoeld voor mensen die een krat pils kopen. De bedoeling is dat 
informele party’s en samenkomsten door jongeren op deze manier bereikt worden. 

 
b. Lokale slogans op TikTok en Instagram 

 
Geschikte slogans worden vormgegeven en online gepromote via TikTok en Instagram. Om de 
kosten in de hand te houden worden er uitsluitend grafische ontwerpen gemaakt en promotiekosten 
voor TikTok en Instagram, maar worden er geen filmpjes gemaakt. 
 

c. Landelijke actie in onze media Slimmer chillen = corona killen 
 

De acties van deze landelijke slogan brengen we sterker onder de aandacht via onze eigen media.  
https://www.slimmerchillen.nl/ 

   
 

3. Handhavingsstrategie horeca en sport 
 
Horeca 
Het toezicht op de horeca is de afgelopen weken verscherpt. Horecabedrijven worden intensiever bezocht 
door de toezichthouders. Daarnaast gaan de boa’s meer actief de horeca in om horecaondernemers aan te 
spreken. De toezichthouders blijven rondes lopen en blijven in gesprek met de horecaondernemers (en 
winkeliers) over de maatregelen. Zij zorgen voor een beeld overdag en registreren ook de bevindingen. Op 
bepaalde avonden en s’nachts zijn ook de boa’s actief en kunnen daardoor een beter beeld geven van de 
uitgaansavonden. De boa’s spreken bij overtredingen ook de ondernemer aan.  
 
De boa’s en toezichthouders gaan altijd in gesprek met de horecaondernemers, ook als er geen 
overtredingen plaatsvinden. De aard van het gesprek is dan informerend: ‘hoe gaat het? Waar loop je 
tegenaan? Wat heb je nodig vanuit de gemeente en het delen van evt. contactgegevens?’. 
 
 
 De boa’s hebben daarbij de volgende handelingswijze die afwijkt van de toezichthouders:  
 

1) Indien de BOA een overtreding constateert volgt een gesprek tussen BOA en de 
leidinggevende van de horecaonderneming. Zo kan er direct duiding worden gegeven omtrent 
de overtreding. Belangrijk is hierin te wijzen op de verantwoordelijkheid van de ondernemer. 
Ook hierin geeft de BOA aan dat indien de ondernemer tegen problemen aanloopt binnen de 
uitvoering van zijn horeca wat betreft de COVID maatregelen, hij zelf contact op moet nemen 
met de gemeente zodat deze hem hierin kan adviseren of bijstaan.  

o Na het gesprek wordt er vastgelegd wat besproken is.  
 

2) Indien de BOA een 2e overtreding constateert, wordt er een kort gesprek gevoerd bij 
horecaonderneming. De ondernemer wordt gewezen op de overtreding. Aan de ondernemer wordt 
aangegeven dat hij op korte termijn een uitnodiging krijgt op het gemeentehuis voor een gesprek.  
Na het gesprek wordt er vastgelegd wat er gezien is. De burgemeester wordt op de hoogte gesteld 
van dit gesprek.  

https://www.slimmerchillen.nl/
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3) Het gesprek vind plaats op het gemeentehuis. Dit is het “laatste gesprek” voordat er bij het 
constateren van een nieuwe overtreding tot een daadwerkelijke controle op grond van de 
noodverordening wordt overgegaan en er sancties op worden gelegd aan de ondernemer. 

 
Op een aantal uitzonderingen nagelaten, worden de maatregelen om Corona te bestrijden door de 
ondernemers in Woerden goed nageleefd.  
 
Sport 
De afgelopen weken wordt er geëxperimenteerd met het opstarten van de eerste sportwedstrijden. Wat 
betreft de sportverenigingen monitoren we nauw de bezoekersstromen en zijn we intensief in gesprek met 
de verenigingen. Hierbij wordt ook het gedrag in de sportkantines onder de loep genomen, waarbij naast 
corona ook de normale reguleringen, als het niet schenken van alcohol onder de 18 jaar, onderwerp van 
gesprek zijn. Iedereen is van goede wil en zet zich in om maatregelen te nemen, maar we moeten ook 
constateren dat de resultaten van de experimenten wisselend zijn en dat het soms op grote schaal mislukt 
om de 1,5m aan te blijven houden en er ongewenst gedrag optreedt. Dit is niet alleen een risico voor de 
gezondheid van de direct betrokken en de mensen in hun omgeving. De uitstraling van een wedstrijd 
waarna een ‘normaal’ feest plaatsvindt is groot. We moeten te allen tijde voorkomen dat beeldvorming 
ontstaat over het bestaan van mogelijke vrijplaatsen van regels. 
 
Dus wat gaan we hieraan doen?  
Het voortzetten van deze experimenten is afhankelijk van het opvolgen van de adviezen van de gemeente 
hieromtrent. Met diverse sportvereniging wordt afstemming gezocht en is afstemming over de protocollen 
die gehanteerd worden bij de diverse activiteiten. Daarnaast worden ook de locaties bezocht tijdens de 
activiteiten om zo de uitvoering van de protocollen te kunnen evalueren met de sportverenigingen. 
 

4. Ventilatie op scholen 
 

Vanaf maandag 31 augustus gaan in Woerden de scholen weer open. In de schoolvakantie zijn de 
schoolbesturen geïnformeerd door het ministerie van onderwijs over het belang van ventileren om de kans 
de kans op verspreiding van het COVID-19 te verkleinen. Het ministerie volgt daarbij het advies van het 
RIVM. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te 
wijken van reeds geldende wettelijke en technische eisen (bijvoorbeeld het Bouwbesluit en 
het  Arbobesluit.) Het ministerie adviseert wel recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar 
meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn te vermijden. Het gaat hier dus niet om recirculatie 
van lucht tussen verschillende ruimtes. Voorkomen moet worden dat sterke luchtstromen ontstaan door 
(zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s in gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. 
Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon 
naar persoon gaat. Ramen (tegen elkaar) openzetten is altijd goed. 
 
Het ministerie adviseert de schoolbesturen voor hun gebouwen na te gaan hoe het met de ventilatie gesteld 
is. De gemeente zal deze informatie opvragen bij de schoolbesturen en hun vragen wat ze van plan zijn te 
gaan doen om de ventilatie op orde te krijgen. 
 
Als er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit of van functie is 
veranderd of indien er twijfel is over of het aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet, dan 
kunnen scholen voor informatie en advies terecht bij hun besturenkoepels: PO-Raad en de VO-raad. De 
besturenkoepels hebben samen met de VNG (Ruimte-OK) handreiking met tips en adviezen opgesteld over 
hoe omgegaan kan worden met installaties bij de heropening van scholen (zie bijlage.) 
 
Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan de 
school contact opnemen met de GGD. Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen. 
 
Ook als gemeente zijn wij eigenaar van enkele gebouwen die door het onderwijs worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld de schoolwoningen en de dependance bij de scholencluster Harmelen. Voor deze gebouwen 
is vanuit Vastgoed vorige week een zelfde onderzoek in gang gezet als de schoolbesturen moeten 
uitvoeren voor de eigen schoolgebouwen. Ook voor onze gymzalen en sporthallen wordt eenzelfde 
onderzoek uitgevoerd. 
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Financiën: 
De financiën voor de crowdcontrolacties en de communicatiestragie worden op dit moment bekeken. We 
moeten hierbij denken aan een bedrag onder de € 10.000. Deze kosten worden meegenomen in de de 
uitgaven voor Corona waarover wij via de VNG met het Rijk in gesprek zijn. Mocht blijken dat bepaalde 
acties in het communicatieplan buitensporige kosten met zich meebrengen, dan zal het plan op onderdelen 
worden gewijzigd. 
  

Vervolg: 
 

De raad wordt geïnformeerd over de kosten van de acties beschreven in deze rib zodra deze helder zijn.  
 
Verder wordt er een raadsinformatiebrief opgesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie 
van Woerden. Deze wordt eind oktober verwacht.  
 

Bijlagen: 
- afbeeldingen maatregelen crowd control (20.016160) 

 

 
 

 
 

 



Bijage 1. Afbeeldingen van de crowd control maatregelen. 

 

Het gaat hierbij om  
a. Spandoeken op zes locaties 

b. Belijning in drukke straten 

c. Graffitti op de straatstenen 

d. Posters bij winkeliers op ca. 50 locaties 

 

 

a. De spandoeken zien er als volgt uit: 

 

 

 

b. + c. De belijning en graffitti zijn aangebracht op de volgende locaties: 

 

 

 



 

 

 

Aangezien de legenda niet geheel leesbaar is, hier een verheldering: 
 

 Blauwe stippellijnen zijn de lijnen 

 

 

 Groene punten: 
 

 

 

 Rode punten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blauwe punten: 
 

 

 

 Roze punten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Paarse punten: 
 

 

 

 

 

 Oranje punten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  De posters  
 

De posters bij winkeliers zien er als volgt uit: 
 



 

 

 

 

 


	20R.00808 Raadsinformatiebrief - maatregelen corona in de zomer
	Bijage 1. afbeeldingen maatregelen crowd control

