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Geachte leden van de raad,
De afgelopen dagen bent u door de burgemeester geïnformeerd over de
landelijke maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het
coronavirus. Deze maatregelen hebben voor iedereen in Delft grote impact
op het dagelijks leven. Het college voelt mee met alle slachtoffers en hun
familieleden. Daarnaast heeft het virus ook een enorme impact op alle
inwoners, bedrijven en instellingen van Delft en het college zet zieh dan ook
in de volle breedte, samen met de ambtelijke organisatie in om Delftenaren
zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze crisis. In deze brief
informeren wij u nader over de zeer uiteenlopende inzet van het college in
het kader van de gevolgen van het coronavirus.
Zorg voor zieke inwoners
De zorg voor onze zieke inwoners heeft natuurlijke de hoogste prioriteit. In
dit geval is er sprake van een A-ziekte en wordt de capaciteit van de
ziekenhuizen centraal gecoördineerd vanuit Het Netwerk Acute Zorg regio
West. Er is intensief contact tussen de ziekenhuizen in de regio Haaglanden
en Hollands Midden en er vindt afstemming plaats over de acute en
planbare zorg in de regio. Dit regionale inzicht zergt er voor dater spreiding
mogelijk is van patiënten waardoor de druk over de ziekenhuizen verdeeld
wordt. Op deze manier kunnen ziekenhuizen gezamenlijk de situatie als
gevolg van de verspreiding van het coronavirus het hoofd bieden. De
Directeur Publieke Gezondheid houdt de burgemeester van Delft in het
Regionaal Beleidsteam op de hoogte van de stand van zaken in
Haag landen.
Landelijk wordt ook gewerkt aan scenario's om het aantal IC bedden in
Nederland, indien noodzakelijk, uit te breiden. In Delft bereidt het Reinier de
Graaf Ziekenhuis zieh nu voor op een toeloop aan patiënten en neemt
hiervoor passende maatregelen.
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Uitvoering en handhaving landelijke maatregelen
De burgemeester heeft u in haar brief van 15 maart ji. geïnformeerd over de
huidige situatie in de Veiligheidsregio Haaglanden, waarbij is opgeschaald
naar het GRIP 4 niveau. Dit betekent dater sprake is vaneen crisissituatie
die gemeentegrensoverschrijdend is met maatschappelijke impact. De
(plaatsvervangend) voorzitter van de veiligheidsregio is, in samenspraak
met de burgemeesters uit de regio, de hulpdiensten en de GGD,
verantwoordelijk voor de aanpak van de crisis. Lokaal zijn burgemeesters
verantwoordelijk voor het toezien op de uitvoering van de maatregelen
binnen hun gemeente.
De uitvoering van de maatregelen van het kabinet is in Delft rustig verlopen.
Zowel de politie als de afdeling Toezicht en Handhaving signaleren dat
ondernemers zieh goed houden aan de maatregelen. Bij onduidelijkheid
over de richtlijnen vindt er goede afstemming plaats tussen de politie, de
gemeente en de regio. De politie en de gemeente stemmen dagelijks af.
De jeugd vraagt op dit moment extra aandacht. Het gaat hierbij om het
ongeoorloofd betreden van sportvelden. Vanuit de gemeente zijn hier
afspraken over gemaakt met de sportverenigingen en de politie. Het
samenkomen van jeugd op openbare locaties is niet verboden, mits de
groep niet te groot is. Professionals die in de wijk aanwezig zijn, informeren
de jongeren over de risico's en wijzen hen op de richtlijnen.
WMO en ouderen
Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden
Als gemeente hebben we aan alle aanbieders van Resultaatgerichte
Ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden)
gevraagd om flexibel te zijn binnen de indicaties die gesteld zijn. Oat kan
ook betekenen dat maaltijdvoorziening of boodschappenservice voor gaat
als de koelkast leeg is, maar ook dat gekozen kan worden voor meer
sociaal contact in plaats van schoonmaak. De wens van de cliënt gaat nu
voor.
De dagbesteding gaat overwegend niet door. Waar mogelijk wordt er
individuele begeleiding ingezet. Aanbieders schatten nu nog zelf in welke
inwoners extra ondersteuning nodig hebben. De ontmoetingscentra voor
dementerende inwoners blijven vooralsnog open omdat deze groep niet
zonder ondersteuning kan.
Beschermd wonen en opvang
De maatschappelijke opvang is een 24-uursvoorziening geworden om
daklozen de mogelijkheid te geven aan de eisen van het RIVM te voldoen.
Tegelijkertijd wordt een beroep gedaan op het sociaal netwerk van deze
inwoners om de situatie in de opvang beheersbaar te houden. Oat lukt tot
nu toe voldoende. Er slapen maximaal twee inwoners op een kamer.
Perspektief heeft ook twee locaties achter de hand als mensen in
quarantaine moeten worden geplaatst.
In de vrouwenopvang, short stay, sociaal pension en beschermd wonen
hebben inwoners een eigen voordeur, waardoor daar geen problemen
ontstaan op het gebied van gezondheid. Wei is er extra aandacht voor
begeleiding op deze locaties.
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Overige acties
De regiotaxi rijdt alleen medisch noodzakelijke ritten naar bijvoorbeeld
huisarts en polikliniek. De hulpmiddelenleveranciers blijven reparaties aan
scootmobielen en rolstoelen doen. lnwoners die volledig rolstoelafhankelijk
zijn krijgen voorrang, evenals elektrische rolstoelen. De trapliftenfabrikant
handhaaft de reguliere dienstverlening, alleen de woningaanpassingen
liggen stil.
De gemeente stuurt een brief aan alle inwoners van 70 jaar en ouder om
hen te informeren waar ze terechtkunnen met (hulp)vragen. Voor algemene
hulpvragen is dat bij Delft voor Elkaar. Delft voor Elkaar heeft een plan van
aanpak opgesteld om kwetsbare inwoners te ondersteunen. De focus ligt op
het verbinden van inwoners met een hulpvraag aan organisaties en
inwoners die hun hulp aanbieden.
Delft voor Elkaar heeft hier de regierol, maar doet dit samen met andere
maatschappelijke partners, zoals Pieter van Foreest, het ziekenhuis en SVD
(Studenten Vrijwilligerswerk Delft). Gezamenlijk maken ze de vraag
zichtbaar en zetten eigen personeel en vrijwilligers in.
Voedselbank
De gemeente staat in nauw contact met de voedselbank. Voorlopig blijft de
Delftse voedselbank open. Er wordt nagedacht over noodmaatregelen op
het moment dat ook zij hun deuren moeten sluiten. Mogelijk gaan deze
noodmaatregelen extra geld kosten. We zullen ondersteunen waar nodig.
Economie

Ondersteuning ondernemers
De huidige maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben grote
impact op de lokale economie, het college bekijkt daarom net als het
kabinet waar de gemeente ondernemers kan ondersteunen. Dit doen we
onder meer door de mogelijkheden uit te zoeken voor uitstel van betaling
van lokale belastingen. Zo krijgen Delftse bedrijven en zzp'ers, die een
aanslag van de Regionale Belastinggroep (RBG) hebben gekregen, uitstel
van betaling tot 30 juni 2020. Bedrijven kunnen het uitstel eenvoudig zelf
aanvragen. Daarnaast zijn wij intensief in gesprek met de Koninklijke
Horeca Nederland (KHN), afdeling Delft over de te nemen maatregelen,
waar bovenstaande stap de eerste in is. Volgende week volgt tevens
overleg met het Delfts bedrijfsleven in brede zin (met werkgeversorganisatie
VNO NCW, het Midden- en Kleinbedrijf, Bedrijvenkring Schieoevers,
Bestuurlijk Overleg Binnenstad Delft, Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Delft).
Tenslotte inventariseert het college op dit moment of er binnen bestaande
budgetten financiële ruimte kan worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat
ondernemers na heropening een vliegende start te kunnen maken. Hierover
zal nauw overleg plaatsvinden tussen de gemeente en het Delftse
bedrijfsleven.
Ondersteuning ZZP-ers
De verwachting is dat het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning
via de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) door ZZP-ers en andere
ondernemers fors zal toenemen. Welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn is
neg onduidelijk. Tevens verwachten we een hagere instroom van
3/7

Datum

18-03-2020
Ons kenmerk

4208886

bijstandsgerechtigden, omdat we zien dat tijdelijke contracten per direct
ontbonden worden en ook flexwerkers geen uren meer aangeboden krijgen.
Tegelijkertijd zal de uitstroom naar werk vanuit de bijstand flink dalen.
Bijstandsgerechtigden vinden vaak werk in sectoren die nu door deze crisis
hard getroffen worden, zoals de horeca en de detailhandel.
Bijstandsuitkeringen en BBZ worden gefinancierd vanuit het BUIG-budget.
Op dit budget had Delft de afgelopen jaren een voordeel. Dit voordeel is
vanaf 2019 deels structureel opgenomen in de algemene middelen. Naar
verwachting zal het volledige BU IG-budget 2020 nodig zijn voor om
bovengenoemde ontwikkelingen op te vangen. Uit de maatregelen van het
kabinet blijkt dat we gecompenseerd worden voor de extra kosten, maar dit
moet nog nader uitgewerkt worden.
Cu/tuursector
Ook de Delftse cultuursector wordt hard geraakt door de maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus. De gemeente voorziet de sector actief
van informatie die beschikbaar is vanuit de rijksoverheid en haalt daarnaast
op dit moment informatie op over specifieke problemen waar de
organisaties tegen aan lopen. Aan de hand van deze inventarisatie zal het
college per instelling gaan bekijken of er ondersteuningsmaatregelen
genomen kunnen worden.
Huurders van gemeentelijk vastgoed en woningbouwcorporaties
Het college heeft besloten om voor huurders van gemeentelijk vastgoed de
bestaande mogelijkheden voor gespreide betaling aan te houden en deze
proactief aan te bieden aan alle huurders ( circa 90 huurders), ook aan de
gemeentelijke sportvoorzieningen. Er is al gestart met het informeren van
de huurders.
Woningcorporaties zetten in op een meer ingetogen incassobeleid, als ook
zo min mogelijk ontruimen van woningen en zo mogelijk het opschorten van
ontruimingen.
Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs
De gemeente Delft heeft nauw contact met de schoolbesturen over de
huidige situatie waarin schalen verplicht gesloten zijn. Dagelijks wordt de
situatie gemonitord. Tot op heden zijn er geen knelpunten gemeld.
Delft heeft ook direct contact met schoolbesturen over het afstandsleren en
de uitdagingen die dat met zieh mee brengt. Bijvoorbeeld als het gaat over
de noodzaak van een laptop ( of ander device) om thuis te kunnen leren. Om
gezinnen met een laag inkomen hierbij te helpen is er een bestaande
gemeentelijke regeling. Schoolbesturen en ouders zijn op het bestaan van
deze regeling gewezen.
De aanvragen die hiervoor binnenkomen worden met voorrang behandeld.
Op grond van inventarisatie van knelpunten, wordt overwogen om waar
nodig bij te springen in de vorm van extra devices die in bruikleen
beschikbaar kunnen worden gesteld. Het Grotius (ISK/Praktijkonderwijs) en
SCO (Horizon/Parkschool) hebben reeds om ondersteuning gevraagd.
Ook voor het leerlingenvervoer heeft de sluiting van de schalen gevolgen.
Het leerlingenvervoer wordt op dit moment mondjesmaat uitgevoerd,
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waarmee aanbieders in financiële problemen komen. Er is besloten om
coulance te betrachten bij de facturatie van de niet uitgevoerde ritten. Dit
geldt voor doelgroepenvervoer breed.
Kinderopvang
De opvang voor personeel van het Reinier de Graaf ziekenhuis is dag en
nacht naar behoefte beschikbaar. In overleg met het Reinier de Graaf is
weekendopvang tussen 7.30- 16.00 uur mogelijk. Daarnaast hebben we
vanaf maandag 16 maart meteen voor gekozen om de opdracht van het rijk
ruimer uit te leggen en ook opvang te bieden voor de meer kwetsbare
gezinnen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een Sociaal Medische lndicatie.
Jeugdhulp

Ook op het vlak van Jeugd wordt regionaal samengewerkt. De contacten
met de jeugdhulpaanbieders in de gehele regio lopen ambtelijk via het
lnkoopbureau H 1 O. Het inkoopbureau is aangesloten bij landelijke
overleggen over het waarborgen van de zorgcontinuïteit. Als regio, en dus
ook Delft, volgen wij de lijn die door de VNG is uitgedragen. We zijn met de
H1 O in overleg om te beoordelen of en hoe we financiële zekerheid aan
onze contractpartners kunnen bieden om het zorglandschap intact te
houden en onzekerheid bij aanbieders weg te nemen. Oat doen we ook in
afstemming met de VNG. De eventuele extra kosten die we hierbij moeten
maken worden naar verwachting door het rijk gecompenseerd. De
Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk. VNG is
verder in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de eventuele extra
kosten die gemeenten hierbij maken.
De dienstverlening vanuit Delft Support op jeugd gaat door volgens de
RIVM richtlijnen. De bureaudienst blijft open, contacten met gezinnen

worden onderhouden via mail en telefoon en geplande huisbezoeken gaan
door als de noodzaak groot is om deze door te laten gaan.
Duidelijk is al wel, dat de ontwikkelingen een extra beroep doen op
flexibiliteit en inzet van alle betrokkenen, terwijl die zelf in de personele
sfeer ook met uitval (vanwege ziekte en/of zorg voor de eigen kinderen) te
kampen hebben.
In dat licht is de vraag opgeworpen, of de H10-gemeenten tot een
eenvoudige, generieke werkafspraak kunnen komen voor die
kinderen/jeugdigen en gezinnen die nu juist meer zorg nodig hebben omdat
hun dagbesteding of onderwijsplek wegvalt en zorg aan huis ingezet moet
worden om escalatie te voorkomen. Vanuit het lnkoopbureau wordt in
afstemming met betrokken gemeenten en jeugdhulpaanbieders een aanpak
uitgewerkt.
Mede op initiatief vanuit Delft is een periodiek overleg georganiseerd met
betrokken partijen om te komen tot H10-brede afstemming over de
casuïstiek waarin de "acute" veiligheid van kinderen mogelijk in het geding
is. Denk hierbij aan ketenpartners zoals Veilig Thuis, Raad voor de
Kinderbescherming, Crisis lnterventie Team regio Haaglanden,
Gecertificeerde lnstellingen, lokale velden en de Jeugdbeschermingstafels.
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Werkse!
Om de doelgroep van Werkse! te beschermen, zijn diverse maatregelen
getroffen. De bezetting op de hoofdlocatie is door het invoeren van
vrijwillige bezetting beperkt en de adviezen van het RIVM worden in acht
genomen. Daarnaast is de bedrijfsvoering van de externe afdelingen zoveel
mogelijk afgeschaald. Dit alles met het doel om de werknemers zo min
mogelijk aan risico's bloat te stellen en de mensen die dat willen
tegelijkertijd wel de mogelijkheid te geven om hun dagelijkse routine te
kunnen voortzetten.
Parkeren
ParkerenDelft past ook haar bedrijfsvoering aan op de huidige situatie.
Parkeercontroles worden beperkt uitgevoerd. ParkerenDelft controleert of
een voertuig recht heeft om op de betreffende parkeerplek te mogen
parkeren. Dit is bedoeld om de beperkte ruimte beschikbaar te houden voor
de doelgroepen in de diverse buurten en om gevaarlijke situaties door
verkeerd geparkeerde voertuigen te voorkomen. Het is van belang dat
straten goed bereikbaar blijven voor hulpdiensten.
Om de parkeerdruk op straat te verminderen gaat ParkerenDelft vanaf 20
maart houders van een bewonerspas in de gelegenheid stellen om ook
gebruik te maken van de parkeergarage voor een tarief van € 0,01 per uur.
Dit tarief geldt over de gehele dag.
Avalex
Avalex heeft besloten geen nieuwe grofvuilopdrachten meer aan te nemen,
zodat ze voldoende capaciteit hebben voor het ophalen van het reguliere
huisafval. Dit wordt voorlopig op de gebruikelijke wijze en op de vaste
ophaaldagen opgehaald.
Dienstverlening en bedrijfsvoering Gemeente Delft
Aangepaste openingstijden en dienstverlening gemeente
Vanwege het coronavirus beperkt de gemeente de openingstijden en
dienstverlening. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we de dienstverlening
die echt nodig is ook kunnen blijven leveren. Het stadskantoor blijft wel
gewoon open, alleen de vrijdagavondopening vervalt. De gemeente is
telefonisch en digitaal normaal bereikbaar voor vragen en online
dienstverlening.
Spoedgeval/en dienstverlening
Tot en met 6 aprii kunnen inwoners alleen voor spoedgevallen op afspraak
bij het stadskantoor terecht. Spoedgevallen zijn het aanvragen van een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat afloopt vóór 7 aprii 2020. Ook het
aangeven vaneen geboorte of overlijden kan altijd. De gemeente blijft
kosteloze en eenvoudige huwelijken voltrekken. Dit kan alleen in
aanwezigheid van het bruidspaar en de getuigen. De gemeente kijkt ook of
de afspraken die nu al gepland staan spoed hebben of op een later tijdstip
kunnen.
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Bedrijfsvoering
De gemeente volgt het beleid van RIVM voor haar medewerkers.
Voorzieningen om thuis te werken zijn beschikbaar. Communicatie
mogelijkheden zijn beschikbaar gesteld. Cruciale processen van de
gemeente (betaling van uitkeringen of betalingen aan bedrijven, salarissen
etc.) zijn in beeld gebracht. Voor deze processen wordt gestuurd op het
waarborgen van de continuïteit.

De komende tijd
De komende periode is onzeker en gaat ongetwijfeld veel van alle inwoners
van Delft vragen. Het college stemt elke dag haar activiteiten af op waar de
situatie op dat moment om vraagt. Acties en besluiten worden nauwgezet
bijgehouden en oak de financiële gevolgen daarvan. Daarnaast denkt het
college na over toekomstige scenario's. Vanzelfsprekend houden we uw
raad op de hoogte van de ontwikkelingen.
Tot slot willen we alle inwoners van Delft vragen de opgelegde maatregelen
zoals anderhalve meter afstand houden, thuis te werken en het verbod op
bijeenkomsten zo goed mogelijk op te volgen. Het college sluit zieh aan bij
de woorden van premier Rutte: "de opgave waar we voor staan is heel groat
en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen kamen we
deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar".

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

4
,~

, burgemeester

J.M. van Bijsterveldt-V'liegenthart
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.

7/7

