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Geachte leden van de raad, 

 

Na een periode van relatieve rust en positieve berichten over de ontwikkelingen 

rondom corona neemt de onrust al weer enige weken toe. De sfeer in Nederland 

wordt harder door een toenemend aantal incidenten. De economie kent in het 

eerste halfjaar een historische daling van 8,5%, die gelukkig deels is opgevangen 

door de steunmaatregelen van het rijk. Het aantal besmettingen loopt geleidelijk 

op. Gelukkig blijft het aantal  ziekenhuisopnamen en IC patiënten nog laag.  

 

Uit de GGD rapportage van 13 augustus blijkt dat het aantal besmettingen in 

Nieuwegein in de periode van 28 juli tot en met 11 augustus met 31 personen is 

toegenomen. Dat is na Utrecht, met 248 nieuwe besmettingen, de hoogste 

stijging binnen de Veiligheidsregio Utrecht. De rapportage van 20 augustus geeft 

een iets gunstiger beeld voor Nieuwegein. De rapportages zijn toegevoegd als 

bijlage bij deze brief.  

 

Wij achten dit een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om een intensivering van 

onze activiteiten. Daarom zetten we vanaf deze week extra 

communicatiemiddelen in, met als doel het draagvlak onder inwoners en 

ondernemers te verhogen. Daarnaast zetten we steviger in op handhaving. We 

zullen sneller overgaan tot sancties als wij een overtreding van de regels 

constateren.  

 

Extra inzet op communicatie 

De komende tijd gaat de gemeente intensiever communiceren over de 

coronamaatregelen. Hiertoe hebben we een communicatieplan opgesteld. Omdat 

het aantal coronabesmettingen vooral bij Nieuwegeiners tussen de 20 tot 40 jaar 

toeneemt, richt de communicatie zich vooral op inwoners van die 

leeftijdscategorie. We willen bovendien inwoners die terugkeren van vakantie uit 

een risicogebied bereiken. Met de communicatiecampagne willen we realiseren 

dat alle Nieuwegeiners op de hoogte zijn van de geldende maatregelen en zich 
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aan de basisregels houden. Ook willen we laten zien dat je ook ondanks de 

coronamaatregelen leuke activiteiten kunt doen in de stad.  

 

Voor deze campagne zetten we onder andere posters, video, website, Molenkruier  

en sociale media in. De komende periode organiseren we onder meer wekelijks 

een aantal straatsessies, waarin inwoners van verschillende achtergronden met 

elkaar in gesprek gaan over het leven in tijden van corona. Van deze gesprekken 

maken we video-opnames, die wij via de website en sociale media delen.   

 

Sneller sancties bij toezicht en handhaving 

Tot medio augustus was ons handhavingsbeleid gericht op zichtbaarheid van 

BOA’s op straat, die inwoners en ondernemers aanspraken als men zich niet aan 

de maatregelen hield. Boetes werden alleen uitgeschreven als men na 

herhaaldelijk waarschuwen niet bereid bleek de regels na te leven. Daarnaast 

hebben de BOA’s vanaf het begin een rol vervuld in de advisering van 

organisaties hoe zij goed invulling kunnen geven aan de maatregelen. 

 

Helaas zien wij ons genoodzaakt dat beleid aan te scherpen door het toenemend 

aantal besmettingen. De BOA’s gaan eerder sancties opleggen bij horeca en 

winkeliers. Bij een eerste constatering wordt, naast advies hoe invulling kan 

worden gegeven aan de maatregelen, ook een formele waarschuwing gegeven. 

Als bij hercontrole blijkt dat nog altijd sprake is van dezelfde overtreding wordt 

een boete opgelegd. Als bij een derde controle blijkt dat nog altijd sprake is van 

dezelfde overtreding gaan we, afhankelijk van de ernst van de overtreding, 

mogelijk over tot tijdelijke sluiting.  

 

Uit de eerste controles na de aanscherping van ons beleid blijkt dat de horeca en 

winkeliers zich, soms na een waarschuwing, goed aan de regels houden. Wel 

ervaren BOA’s soms weerstand van winkeliers tegen de maatregelen en is enige 

druk nodig om hen te bewegen zich te conformeren aan de voorwaarden. De 

BOA’s doen hun werkzaamheden in goed overleg met politie en Wereldhave.  

 

Meer aanmeldingen bij Geynwijs 

In het tweede kwartaal zien we een stijgende trend in aantal en zwaarte van de 

aanmeldingen, en dan vooral bij jeugdigen. Een opvallende stijging omdat wij in 

de vakantieperiode gewoonlijk een daling van het aantal aanmeldingen zien. De 

volledige cijfers over het eerste half jaar verwachten wij in september met u te 

kunnen delen. Op dit moment analyseren wij in welke mate de stijging te 

verklaren is door corona. Ook zoeken wij (regionaal) contact met onze 

zorgaanbieders over de mate waarin hun wachtlijsten nu verder toenemen en hoe 

we doorstroming van aanmeldingen zo goed mogelijk kunnen realiseren. Bij Wmo 

zien wij oplopende wachttijden. Ook hier komen we in september met een nadere 

analyse. 
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Signalen over dreigende onlust 

Op maandag ontvingen wij het bericht dat via sociale media werd opgeroepen om 

chaos te creëren in Nieuwegein en op dinsdagavond om 19 uur te verzamelen bij 

de rode brug in Nieuwegein. Dit bericht is serieus opgepakt door de politie in 

samenwerking met de gemeente Nieuwegein. Er is intensief gepatrouilleerd en 

groepen jongeren zijn aangesproken en verzocht zich te verspreiden. Er zijn geen 

incidenten geweest.   

 

Het zomerprogramma Geina chillen is corona killen 

Dit voorjaar heeft het college besloten om een aanpak voor jongeren in de 

zomerperiode te ontwikkelen, om de verveling tegen te gaan. Samen met 

jongeren en onder andere de netwerkpartners MOvactor, SportID, De KOM en De 

Tweede Verdieping is er in korte tijd gewerkt aan een bruisend zomerprogramma. 

 

De basis voor het zomerprogramma is een flitspeiling (korte digitale enquête) 

waar meer dan 700 jongeren tussen de 12 en 21 jaar op reageerden gaf een 

eerste beeld van wat jongeren willen. Frans Backhuijs en Jan Kuiper hebben 

(digitaal) met jongeren gesproken over hoe ze deze periode tot nu toe ervaren. 

Daarna zijn er co-creatiesessies geweest met jongeren en partners om zo 

concreet mogelijk invulling te geven aan het zomerprogramma. De insteek daarbij 

was: niet vertellen wat niet kan maar luisteren, betrekken en inspelen op wat wel 

kan samen voor en door jongeren. 

 

Het resultaat: Een mooi programma vol sportactiviteiten, muziek, open lucht 

bioscoop, silent disco, thema als weerbaarheid en gezondheid, U vindt het 

programma op de website www.geinazomerprogramma.nl. Ook kunt u op 

instagram het programma volgen via ‘geinazomerprogramma’. De jongeren zelf 

hebben een actieve rol in dit project, zo beheren zij het instagram account, 

maken promotie, helpen mee bij de uitvoering van het programma en overleggen 

wekelijks in het stadshuis of digitaal met de projectgroep.  

 

Graag attenderen wij u op de activiteit You op 22 augustus. De bekende artiesten 

Typhoon en Freez, aangevuld met plaatselijke bekendheden Lo do Santo en 

JosBros gaan in gesprek met jongeren over thema’s als opkomen voor jezelf, 

keuzes maken, muziek, succes enz. Op 28 augustus sluiten we af met FitEnd een 

dag vol bewegen, gezondheid en positiviteit.  

 

In september evalueren we met jongeren en onze partners het programma en 

starten we met een aantal sessies om na te denken over een programma 2021. 

Vanuit andere overheidsinstanties en gemeenten is al belangstelling getoond voor 

onze aanpak met de vraag deze met hen te delen.  

http://www.geinazomerprogramma.nl/
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Zomerschool 

Volgende week start de tweede week van de zomerschool. De eerste week was 

een succes, mede dank zij bijdragen van raadsleden. Ook voor volgende week is 

veel belangstelling.  

 

Tot slot 

De situatie is nog altijd onzeker. Zowel rijk als regio als gemeente moeten 

handelen op basis van beperkte informatie en bijsturen als de situatie daar 

aanleiding toe geeft. Wij blijven dan ook alert en zullen u informeren als daartoe 

aanleiding is.  

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 burgemeester en wethouders, 

  

  

 Ellie Liebregts Frans Backhuijs 

 secretaris burgemeester 

 

 

Bijlagen:  

- regionale rapportage GGD regio Utrecht mbt COVID-19 dd 13 augustus 

2020 en 20 augustus 

 

 


