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Update Coronavirus (COVID-19) 
 

Vrijdag 13 maart bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het 

coronavirus. Gisteravond heeft het Rijk nieuwe landelijke maatregelen genomen. De volgende maatregelen zijn nu 

van kracht en gelden van zondag 15 maart tot en met maandag 6 april: 

 Scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo) en kinderdagverblijven gaan dicht. Voor Stichtse 

Vecht gaat het hierbij om 34 basisschoollocaties (circa. 6000 leerlingen) en 5 middelbare scholen (circa. 

4000 leerlingen). De gemeente staat in nauw contact met de scholen en kinderopvangcentra in Stichtse 

Vecht om te kijken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan deze maatregelen.  

 Voor kinderen van ouders in vitale beroepen in bijvoorbeeld de zorg, bij de politie, het openbaar vervoer en 

de brandweer is er wel opvang op school en op het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven 

werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Er is een landelijke lijst waar deze cruciale beroepsgroepen 

nader worden geduid.  

 Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor 

eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.  

 Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Thuisbezorgde maaltijden en catering zijn wel toegestaan.  

 Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten.   

 Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook 

bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. 

 Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april. Deze maatregelen zijn 

terug te vinden in de Raadsinformatiebrief #18 en op onze website.  

Wij vertrouwen erop dat onze inwoners meewerken aan de aanvullende maatregelen en hun verantwoordelijkheid 

hierin nemen. 

  

Noodverordening 
 

Vanaf vandaag 16 maart is een regionale noodverordening van kracht die Politie en de gemeentelijke handhavers 

in staat stelt op te treden bij het niet naleven van bovenstaande landelijke richtlijnen. 
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Maatschappelijke initiatieven 
  

In onze gemeente zien wij maatschappelijke initiatieven ontstaan, waarbij inwoners elkaar ondersteunen met de 

opvang van kinderen en het boodschappen doen. Het is goed te zien dat mensen elkaar op deze en andere punten 

helpen.  

 

Testbeleid 
 

In lijn met het nieuwe stadium waarin de bestrijding van het coronavirus zich bevindt, is inmiddels het testbeleid 

aangepast. Het testbeleid is gericht op het in kaart brengen van het aantal kwetsbare personen dat besmet wordt 

met het coronavirus en stevige klachten krijgt. Niet iedereen wordt zondermeer getest. Dit om de zorgcapaciteit zo 

veel mogelijk op orde te houden. Alleen patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, kunnen 

door de huisarts op klinische gronden een indicatie krijgen om te testen.  

Sinds de laatste update op vrijdag 13 maart is er één nieuwe inwoner positief getest. Het totaal aantal positief 

geteste inwoners in Stichtse Vecht staat nu op 8 inwoners.  

 

Commissie en raadsvergaderingen 
 

Eerder liet ik u weten dat de komende commissie- en raadsvergaderingen tot en met 31 maart komen te vervallen. 

In lijn met de landelijke maatregelen zal dit verlengd worden tot en met 6 april. 

Aanstaande donderdag ontvangt u via de reguliere raadsinformatiebrief een update. Tussentijdse actuele 

informatie is beschikbaar via www.stichtsevecht.nl. Als de ontwikkeling van het coronavirus in de regio Utrecht zich 

in een nieuw stadium bevindt, zal ik dat in de vorm van een extra RIB met u delen. Ik ga ervan uit u hiermee in dit 

stadium voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Drs. Ap Reinders 

Burgemeester gemeente Stichtse Vecht 
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