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Geachte leden van de raad, 

Op donderdag 12 maart heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen 
afgekondigd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze 
maatregelen zijn in elk geval geldig tot en met 31 maart. 

Met deze brief wil ik u informeren over de gevolgen van deze maatregelen 
voor de gemeente Delft. 

De nieuwe maatregelen zijn als volgt: 

• /edereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met 
huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel 
Nederland afgelast. Oat ge/dt ook voor publieke /ocaties zoa/s 
musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis 
te werken of de werktijden te spreiden. 

• Voor kwetsbare personen ge/dt: (ouderen en personen met 
verminderde weerstand) vermijd grate geze/schappen en openbaar 
vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Voor zorgpersonee/ en personee/ in vitale processen: er wordt vee/ 
van u gevraagd. 8/ijf pas thuis als u k/achten hebt en koorts. Over/eg 
zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan 
te bieden in plaats van grootschalige colleges. 

• Schofen in het primair -, voortgezet - en midde/baar 
beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar 
weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaa/. 
Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de 
hoogste risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen 
van het sluiten van deze schalen groat zijn en draagt sluiten weinig 
bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden 
zijn, moeten thuis blijven. 
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Om de gevolgen van het virus te beperken is het essentieel dat iedereen 
zieh houdt aan deze maatregelen. lk waardeer dan ook enorm de 
medewerking van verenigingen, sportclubs, religieuze instellingen en 
ondernemers. Zij hebben reeds maatregelen genomen en bijvoorbeeld 
bijeenkomsten afgelast of uitgesteld. 

lk wil u daarnaast nader informeren over de gevolgen van de maatregelen 
voor onze gemeentelijke dienstverlening en de politieke besluitvorming. 

Dienstverlening gemeente Delft 
De oproep om zoveel mogelijk thuis te werken wordt opgevolgd bij de 
gemeente Delft. AIie ambtenaren die voor hun werkzaamheden niet per se 
op kantoor hoeven te zijn werken zoveel mogelijk thuis. Ook het college van 
burgemeester en wethouders geeft gevolg aan deze maatregelen door 
zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Het gemeentelijk museum Prinsenhof 
is tim 31 maart gesloten. 

Het college doet er alles aan om de impact van deze maatregel op inwoners 
en bedrijven te beperken. De dienstverlening van de gemeente Delft blijft 
beschikbaar voor inwoners en bedrijven. De balies in het stadskantoor 
blijven open en afspraken gaan gewoon door. Ook het informatienummer 
14015 blijft actief. 

Politieke besluitvorming 
Met het oog op de voortgang van het lokaal democratisch proces heb ik, op 
advies van het gemeentelijk crisisteam en in overleg met het presidium en 
de griffier besloten dat alleen de reguliere commissie- en 
raadsvergaderingen doorgang zullen vinden. Daarbij geldt voor bestuurders 
en politici natuurlijk wat voor elke burger geldt: blijf thuis bij 
neusverkoudheid, hoesten en keelpijn of koorts. 

Mogelijke overige raadsactiviteiten, zoals beeldvormende sessies, 
werkgroepen en dergelijken, worden afgelast of uitgesteld. In algemene zin 
kan de lijn gehanteerd worden: vergader online, tenzij een fysieke 
vergadering noodzakelijk is en geen uitstel duldt. 

Ook het raadsweekend dat 27 en 28 maart zou plaatsvinden wordt 
afgelast. Deze tweedaagse wordt op een later moment opnieuw gepland. 

Het publiek bij commissie- en raadsvergaderingen verzoeken we de 
vergaderingen via de webcast te volgen. Er blijft wel een mogelijkheid tot 
inspreken bij commissievergaderingen. Als een inspreker liever niet naar 
het stadhuis komt dan kan er een schriftelijke bijdrage worden geleverd. 

Tenslotte 
De maatregelen hebben een grote impact op de Delftse samenleving. 
Talloze grotere en kleinere evenementen zullen uitgesteld of afgelast 
worden. Daarnaast zullen culturele en maatschappelijke instellingen de 
kernende weken gesloten blijven. Dit heeft grote effecten voor de 
middenstand en de horeca in onze stad. 

Vanwege de grote maatschappelijke impact heb ik ook de Delftse inwoners 
per brief geïnformeerd over de nieuwe maatregelen. De brief is verspreid 
via de gemeentelijke kanalen en de lokale media. De brief vindt u in de 
bijlage. 
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13-03-2020 De situatie random het coronavirus verandert van dag tot dag. Macht het 

noodzakelijk zijn de raad te informeren, dan zal ik dat natuurlijk terstond 

, Hoîa htend, 

a a Bijsterveldt-Vliegenthart 
Burgemeester van Delft 
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