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Geachte leden van de raad,

In vervolg op onze brief van 15 mei jl. informeren wij u over de laatste stand van zaken van de 
gevolgen en aanpak van het coronavirus in Utrecht.

Op 26 mei jl. heeft u in de raadscommissie Stad en Ruimte gesproken over de geldende maatregelen 
ter bestrijding van het coronavirus en de gevolgen en mogelijkheden van de versoepeling daarvan. In 
deze brief informeren wij u over de actuele situatie en beantwoorden wij een deel van de nog 
openstaande vragen uit de raadscommissie. Daarnaast gaan wij in op de door u gestelde schriftelijke 
vragen in de afgelopen twee weken, met uitzondering van de vragen over de versoepeling van 
maatregelen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Deze ontvangt u volgende 
week.

U heeft aangegeven vanaf 1 juni a.s. weer gebruik te willen maken van de reguliere 
raadsinstrumenten van schriftelijke- en mondelinge vragen om uw controlerende taken voor dit 
onderwerp uit te kunnen voeren. Wij zullen u met een reguliere brief blijven informeren over de 
aanpak van het coronavirus. Daarnaast zullen wij deze brief blijven gebruiken om gedane 
toezeggingen aan u in relatie tot de aanpak van het coronavirus in te lossen.

Veiligheid
Vaststelling nieuwe noodverordening
Het kabinet heeft op 19 mei jl. besloten tot een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Die 
voorzien in de opening onder voorwaarden van horeca, bioscopen, musea en andere culturele 
instellingen. Op 2 juni a.s. gaan de middelbare scholen open en vanaf 8 juni a.s. kunnen alle kinderen 
weer naar school en de opvang. Op 15 juni a.s. kunnen het mbo, het hbo en de universiteiten weer 
beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen. 

De nieuwe maatregelen zijn uitgewerkt in een aanwijzingsbesluit van de minister van VWS op 22 mei 
jl. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft aan de hand van een landelijk model een 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7b0793ef-36e6-4c6f-99c0-ff061e64d347
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap
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nieuwe regionale noodverordening vastgesteld. Uitgangspunt blijft dat gezondheid voorop staat en wij 
een groot beroep doen op het gezond verstand van inwoners.

Veiligheid
Actuele situatie in de stad
De afgelopen periode heeft laten zien dat het door de versoepeling van de maatregelen drukker wordt 
op straat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de binnenstad waar het, nu vrijwel alle winkels hun deuren weer 
geopend hebben, met name in de weekenden druk wordt. Maar ook in de parken en bij 
recreatieplekken in de stad, kan het bij mooi weer druk worden. Politie en handhaving houden dit in 
de gaten: in situaties waar het té druk was of dreigde te worden en de anderhalve meter afstand niet 
was na te leven, zijn bezoekers (tijdelijk) verzocht naar huis te gaan of doorverwezen naar een locatie 
waar het minder druk is. In Zuid, Zuidwest, Noordwest, West en Overvecht is op een aantal locaties 
extra toezicht gehouden vanwege terugkerende samenkomsten van jongeren en jong volwassenen. 
De sfeer was over het algemeen goed. Men hield zich vaak aan de geldende maatregelen en als dit 
niet zo was, werden verzoeken vanuit de handhavers opgevolgd. In enkele gevallen heeft de politie 
handhavend moeten optreden.

Op Hemelvaartsdag, was het bij de zwemplassen en recreatieplekken druk. Op een aantal locaties 
was het einde middag té druk, dit was onder andere het geval in de omgeving Muntkade/Keulsekade 
en op delen van het Haarrijnse strand. De burgemeester heeft hierover tijdens de raadscommissie op 
26 mei jl. vragen beantwoord. Mensen laten zich over het algemeen goed aanspreken en volgen de 
aanwijzingen van Toezicht en Handhaving en politie op. Als het op veel locaties tegelijk erg druk is 
dan moeten er keuzes gemaakt worden over de inzet. De politie en handhaving kan niet op alle 
locaties tegelijk aanwezig zijn. 

Pinksteren
Met de ervaringen van de afgelopen weken en de zomer in het vooruitzicht nemen wij voor dit 
Pinksterweekend aanvullende maatregelen. De inzet blijft gericht op verspreiding en het beheersen 
van drukte en daarom gaan wij ook meer alternatieve plekken in de stad onder de aandacht brengen. 
Dit om te voorkomen dat er verdergaande maatregelen genomen moeten worden door locaties 
(preventief) af te sluiten. U heeft daar in de raadsvergadering van 28 mei jl. eveneens aandacht voor 
gevraagd.

Op Tweede Pinksterdag gaat horeca met terrassen voor het eerst weer open. Gezien de 
weersvoorspellingen wordt drukte verwacht. Vanaf het begin van de middag tot in de avond zullen 
extra medewerkers van Toezicht en Handhaving aanwezig zijn in het centrum. Er is daarbij aandacht 
voor de situatie in het openbaar gebied, maar ook voor de horeca en eventuele wachtrijen bij de 
terrassen. Er is een belangrijke rol weg gelegd voor de horecaondernemers zelf. Ook de politie heeft 
maandag extra mensen in dienst. Toezicht en Handhaving en politie zullen nauw contact met elkaar 
onderhouden. 

Volksgezondheid
Algemeen
U heeft onder andere vragen gesteld over het testbeleid. Om hierop zo duidelijk mogelijk te kunnen 
antwoorden zetten wij eerst beknopt de taken- en bevoegdhedenverdeling uiteen. In de 
raadsinformatiebijeenkomst op 5 maart jl. hebben wij hier ook aandacht aan besteed.

De coronabestrijding in Nederland is opgeschaald volgens bepalingen in Wet publieke gezondheid, 
hoofdstuk 5 (bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding). Door corona aan te merken als A-ziekte 

https://vru.nl/nieuws/1206-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-van-1-juni-2020
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stuurt de minister de coronabestrijding aan en loopt de communicatie via het Rijk en het RIVM. 
Regionaal hebben de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een centrale rol in het opleggen van 
maatregelen aan individuen (voor onderzoek, isolatie of quarantaine bijvoorbeeld). De uitvoering van 
de infectiebestrijding is in handen van Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG stuurt de 
bestrijding vanuit de GGDrU aan, het Covid-19 ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en de 
Geneeskundige HulpOrganisatie Rampen (WPG, art 39). De DPG heeft daarbij in de uitvoering van 
de infectieziektenbestrijding zelfstandige wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Van 
belang is verder dat de minister specifieke verzoeken gedaan heeft aan de DPG op het gebied van 
monitoring, de organisatie van Covid-19 niet-ziekenhuiszorg voor kwetsbare groepen en de regionale 
herverdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Deze structuur volgt het principe dat binnen gezondheidsregio’s invulling gegeven wordt aan 
landelijke besluiten en kaders. Voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding zijn dit de GGDrU, 
de GHOR en het ROAZ, onder leiding van de DPG. Er is geen vrijheid om van landelijke besluiten af 
te wijken of om als gemeente of regio eigen beleid te formuleren. De landelijke kaders kunnen op 
onderdelen wel ruimte bieden om voor een eigen invulling te kiezen. Bij de bestrijding was de 
mogelijkheid om bij Bron en Contactonderzoek (BCO) te kiezen voor het actief benaderen van 
mensen in de tweede ring, in plaats van hen passief benaderen via een brief. De GGDrU heeft voor 
deze actieve benadering gekozen. Inmiddels is dit overigens onderdeel van het landelijke kader en 
zijn alle GGD-n hiertoe verplicht bij het BCO. Een ander voorbeeld van discretionaire ruimte voor de 
DPG is om op basis van een advies van de arts infectiezieken alle bewoners of gebruikers van een 
locatie te laten testen, ongeacht of zij klachten hebben. Bevoegdheden om in dit soort situatie 
maatregelen op te leggen zoals verplicht onderzoek als individuen weigeren mee te werken, loopt via 
de lijn van een maatregel door de voorzitter van de veiligheidsregio.

Gemeenteraden en colleges zijn in de infectieziektebestrijding volgend en hebben in de bestrijding 
geen eigen beleidsmatige rol. Gemeenten kunnen wel zaken signaleren en dit meegeven aan de DPG 
of de voorzitter van de veiligheidsregio voor hun landelijk bestuurlijke afstemmingsoverleggen. Een 
voorbeeld van gemeentelijke invloed op de bestrijding is dat de GGDrU en GHOR, gevoed door 
signalen van een wijkadviseur Volksgezondheid onderzoek is gaan doen naar de verspreiding van 
Covid-19 in een zorgcentrum in Overvecht, leidend tot een plan van aanpak voor 
uitbraakmanagement.  Onderdeel van deze afspraken waren adviezen van de GGDrU om verdere 
verspreiding tegen te gaan. Maatregelen als verplichte quarantaine of isolatie, zijn een zwaar 
instrument dat alleen in uiterste instantie ingezet wordt via de voorzitter van de veiligheidsregio.

Tegen de achtergrond van deze context lopen wij recente wijzigingen en verruiming van 
bestrijdingsmaatregelen langs.  

Opschaling testen landelijk en meer inzet vanuit GGDrU
landelijk
Per 1 juni a.s. kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. 
Landelijk wordt laboratorium capaciteit ingezet voor onderzoek en analyse, de GGD-n schalen op 
voor bemonstering (het afnemen van testmateriaal) en Bron en Contactonderzoek (BCO).
Vanaf 1 juni a.s. wordt voor beoordeling van testverzoeken vanaf 8.00 uur een landelijk nummer 
opengesteld waar mensen zich kunnen melden voor een test bij de GGD. Indien de GGD een test 
aangewezen vindt, volgt een afspraak voor bemonstering. De inzet is om alle meldingen via het 
landelijke nummer te laten lopen en alle laagdrempelige testen via de GGD. Dit betekent dat vanaf 1 
juni a.s. naast bedrijfsartsen ook de huisartsen in de draaiboeken niet langer een rol hebben in triage 
en bemonstering. De GGDru houdt het huidige regionale nummer voor een overgangsperiode ook 
nog in de lucht. Is iemand besmet dan volgt intensief bron- en contactonderzoek (BCO). 

De GGDrU is bezig met de laatste voorbereidingen en staat op 1 juni a.s. klaar voor beoordeling van 
verzoeken, bemonsteren en BCO  Bij A-ziekten heeft de overheid de lead in de communicatie. De 
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informatieverstrekking en communicatie vanuit het Rijk start op 1 juni a.s. Precieze aantallen over de 
formatie voor opgeschaalde taken voor de regio worden ingepast in het overheidstraject. Zodra 
nadere informatie over de regio openbaar is zullen wij u informeren. De hieronder gepresenteerde 
aantallen zijn gebaseerd op informatie uit het landelijke opschalingsplan en bestuursrapportages. 

GGD-n in Nederland waren de afgelopen maanden al opgeschaald door de inzet van medewerkers 
die op taken werken die tijdelijk on hold staan (denk bijvoorbeeld aan reizigersvaccinatie). Vanaf de 
start van de bestrijding waren GGD-n voor het BCO al opgeschaald van 250 naar 670 fte voor BCO, 
Voor de periode vanaf 1 juni a.s. wordt verder opgeschaald naar 800 fte voor BCO en 2400 BCO 
onderzoeken per dag, zeven dagen per week. Met deze formatie is het mogelijk om elke positieve test 
op te volgen bij 2% positieve tests. Dit aantal kan hoger uitvallen. Om hierop voorbereid te zijn wordt 
ook formatie voor BCO geregeld in een flexibele schil die landelijk ingezet worden waar dit nodig is. 
Via deze flexibele schil kan het aantal BCO in Nederland worden opgeschaald tot 5600 BCO per dag, 
zeven dagen per week (met als aanname 8% positieve testen) .

De landelijke ramingen zijn gebaseerd op berekeningen van het RIVM. Na publicatie van het GGD-
opschalingsplan op 17 mei zijn de ramingen en aannames onderwerp gebleven van aanpassing aan 
de meest recente inzichten. Aan de uiteindelijk te presenteren uitvoeringsplannen kunnen dus andere 
schattingen van positieve tests ten grondslag liggen dan hierboven vermeld. Een constante daarbij 
was dat uitgegaan is van een maximum testcapaciteit van 30.000 tests per dag. Er is geen absolute 
zekerheid over het precieze benodigde aantal mensen voor BCO. Daarom wordt gewerkt met een 
bandbreedte en een organisatievorm die de mogelijkheid biedt om BCO flexibel in te kunnen zetten 
en regionaal op te kunnen schalen waar dit nodig is. Een landelijk coördinatieteam is ingesteld om dit 
in goede banen te kunnen leiden. 

Inzet GGDru
Voor de regionale opschaling heeft de GGDru gezocht naar mensen die zorgvuldig en nauwgezet 
kunnen werken en die zich bovendien voor langere tijd aan het team BCO van de GGDrU willen 
verbinden. Er zijn in dit kader veel contacten met studenten MBO en HBO van medische opleidingen, 
maar ook vrijwilligers van het Rode Kruis. Ook is een ruimte gehuurd en ingericht van waaruit gewerkt 
kan worden. Na opleiden en inwerken bestaat de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Voorwaarde 
is wel dat er gewerkt wordt volgens de privacy vereisten (veilige verbindingen die de GGDrU levert, 
maar ook gedrag dat datalekken voorkomt). 

Extra kosten inzet GGDrU
De extra inzet van de GGDrU brengt ook extra kosten met zich mee. Deze kosten worden op dit 
moment in kaart gebracht. Daarnaast lopen er gesprekken met het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven in 
elk geval de kosten van de testen en het BCO te dekken vanuit de VWS begroting. Onderwerp van 
het overleg is ook compensatie voor andere kosten dan alleen voor testen en BCO. Aan een 
totaaloverzicht van alle kosten van GGD-n voor de coronabestrijding wordt gewerkt. Zodra er 
resultaten gemeld kunnen worden, zullen wij die met u delen. 

Testen en teststraten 
Voorop staat dat iedereen met klachten laagdrempelig getest kan worden. Drive-thru teststraten zijn 
ontwikkeld om snel veel mensen te kunnen bemonsteren. Voor een testafspraak kan gebeld worden 
met de GGDrU, en vanaf 1 juni a.s. 8.00 uur naar het landelijke telefoonnummer.

Op dit moment zijn er drie teststraten operationeel. Naast de teststraten in Houten en Soesterberg is 
sinds 25 mei jl. een derde drive-thru teststraat geopend in de oude Ritmeesterfabriek in Veenendaal. 
Via deze drie teststraten zijn ruim 1700 bemonsteringen per dag mogelijk, zeven dagen per week. 
Diverse fracties vroegen om een nadere toelichting op aantallen bemonsteringen als de regionale 
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aantallen lager zouden uitvallen dan in de schattingen die zij bij het indienen van de vragen hebben 
toegevoegd. Het mogelijke aantal van ruim 1700 bemonsteringen per dag ligt boven deze berekening.  
De afgelopen weken zijn er op één dag nooit meer dan 132 personen bemonsterd via de teststraten 
van de GGDrU. 

Voor te ontwikkelen teststraten heeft de GGDrU criteria geformuleerd. Het gaat om criteria van fysieke 
aard voor een drive thru (bijvoorbeeld minimaal twee rijen, uit te bereiden tot vier, doorloop via een 
aparte in- en uitgang, wachten buiten zodat niet in uitlaatgas gewerkt hoeft te worden), goede 
bereikbaarheid per auto, beschikbaarheid (openstelling zeven dagen per week van 9.00 – 20.30 uur, 
bruikbaar tot eind 2020), faciliteiten voor de GGDrU om te kunnen werken (zoals stroom, sanitair, 
ruimte voor tafels en opslag materiaal, parkeergelegenheid personeel). Bereikbaarheid van teststraten 
via de fiets of lopend is niet als criterium gehanteerd. De voorkeur van de GGDrU gaat om een 
combinatie van overwegingen uit naar een bezoek aan de teststraat per auto en niet met het OV. De 
auto, biedt in vergelijking met andere vervoermiddelen de beste mogelijkheid om verspreidingsrisico’s 
klein te houden. Bezoek aan een teststraat per auto en fiets komt bovendien verhoudingsgewijs het 
meest tegemoet aan twee oproepen van de overheid: blijf bij klachten thuis en gebruik het OV alleen 
voor noodzakelijke reizen en vermijd daarbij de spits en drukte. Voor inwoners die geen auto hebben 
of die moeilijk een teststraat kunnen bereiken is er het alternatief van bemonstering thuis via het 
mobiele team van de GGDrU. 
 
Voorbereidingen voor extra teststraten in Utrecht stad en in de regio Woerden
Een groslijst van denkbare locaties, aangeleverd door het Makelpunt, is door de GGDrU langs de 
criteria voor teststraten gelegd. Samen met de gemeente heeft de GGDrU vervolgens in aanmerking 
komende locaties in Utrecht geselecteerd. De gesprekken met de exploitanten van de twee meest in 
aanmerking komende locaties lopen op dit moment. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een 
teststraat in regio Woerden. De GGDrU heeft alle materialen en mensen klaar staan voor het 
exploiteren. Als er groen licht wordt gegeven kan men snel van start gaan. Zodra bekend is welke 
locatie in Utrecht het gaat worden zullen wij u informeren. 

Intensief bron- en contact onderzoek volgens landelijk protocol
De GGDrU werkt volgens het landelijke protocol voor testen en bron- en contactonderzoek 
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco). Dat betekent dat alle personen waarmee een positief geteste 
persoon contact had, opgeroepen worden zich bij klachten te laten testen. En dat elke positieve test 
wordt gevolgd door bron- en contactonderzoek. Er wordt actief contact gezocht met:

 naasten (degenen met wie een huishouden gedeeld wordt)
 met anderen waarmee er veel en intensief contact was de twee dagen voordat klachten zich 

manifesteerden
 met de tweede ring: anderen waarmee contact geweest is

Actief contact bestaat uit het telefonisch benaderen na een positieve test en advies voor thuisisolatie, 
nabellen na een week en na twee weken. De contacten worden tevens gebruikt om na te gaan of de 
adviezen opgevolgd zijn, klachten of vragen en de ervaringen met de isolatie. Op deze manier worden 
via bron en contactonderzoek klachten en het opvolgen van adviezen gemonitord. Voor vragen naar 
aanleiding van het testbeleid op scholen: het landelijke protocol bepaalt dat voor kinderen in de 
kinderopvang en het primair onderwijs ook het voorkomen van luchtwegklachten bij drie of meer 
kinderen een indicatie voor testen kan zijn, los van testen in het kader van BCO. 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
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Bezoekregeling verpleeghuizen
Vanaf 25 mei jl. zijn meer verpleeghuizen in de regio Utrecht gestart met een bezoekregeling. Als 
verpleeghuizen in onze regio starten met de bezoekregeling, dienen ze dit te melden aan GGDrU.  
Alleen als voldaan wordt aan alle randvoorwaarden kan een locatie opengesteld worden voor bezoek. 
De instellingen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Zij kunnen hierover advies krijgen van de GGDrU 
indien gewenst. De randvoorwaarden staan beschreven in de Handreiking voor bezoekbeleid 
verpleeghuizen in corona-tijd, die is opgesteld door Actiz en betrokken veldpartijen. 

Onderwijs en Jeugd(hulpverlening)
Start basisonderwijs 
In de raadsbrief van 15 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de opstart van het primair onderwijs en 
toegezegd in deze brief wat meer gedetailleerde informatie te geven over hoe deze start van het 
onderwijs is verlopen. 

Direct op 11 mei jl. zijn de basisscholen voor 50 procent gestart en zijn alle scholen voor speciaal 
onderwijs in Utrecht gestart. Al direct vanaf de eerste dag kwam ongeveer 90 procent van alle 
kinderen naar school. Dit percentage lag op sommige scholen hoger en op andere scholen lager. 
Scholen in Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn hadden in eerste instantie te maken met een 
afwezigheidspercentage van gemiddeld 20 procent. In samenwerking met de scholen, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht is het gelukt om de deelname te laten stijgen. Ook is er contact 
geweest met de partners in de wijk om de angst voor besmetting bij ouders weg te nemen en ze te 
stimuleren hun kind deel te laten nemen aan het onderwijs.

De belangrijkste reden die ouders aangeven om hun kind thuis te houden, is de angst voor 
besmetting. Dat geldt voor ongeveer driekwart van alle kinderen die niet naar school gaan. Andere 
veel voorkomende redenen zijn dat het kind ziek is of dat er een gezinslid is die ziek of kwetsbaar is. 
Enkele leerlingen hadden problemen met het vervoer naar de school. 

Onder de docenten was geen grote uitval te zien in de eerste weken. Over het algemeen was het 
beeld dat de docenten heel positief waren om het onderwijs weer te hervatten en dat zij blij waren de 
leerlingen weer te zien. Ongeveer 6 procent van alle docenten bleef thuis. De meesten door ziekte 
van zichzelf of een gezinslid. Enkelen door angst voor besmetting, of omdat zij of een huisgenoot deel 
uitmaken van een kwetsbare doelgroep. Daar waar mogelijk hebben deze docenten vanuit huis 
onderwijs op afstand verzorgd. 

Pinkstervakantie en Buitenschoolse opvang
Het voor 50 procent starten van de basisscholen betekent dat kinderen voor de helft van de schooltijd 
les hebben op school, de andere helft van de schoolweek zijn zij thuis. Voor de opvang bij de BSO is 
bepaald dat ouders en kinderen die al een contract hadden met een BSO alleen bij de BSO terecht 
kunnen op de dagen dat hun kinderen naar school gaan. Zo sluiten basisonderwijs en opvang op de 
BSO goed op elkaar aan. De noodverordening van het kabinet waarin dit wordt geregeld geldt tot 8 
juni aanstaande. 
Rond de komende pinkstervakantie leidt dit bij sommige ouders tot onduidelijkheid en onbegrip. Ook 
in Utrecht zijn er namelijk scholen die komende week vrij zijn. De kinderen van die scholen kunnen 
dus volgens de noodverordening aankomende week geen gebruik maken van opvang bij de BSO, 
terwijl dezelfde BSO wel open kan zijn voor kinderen van een andere school waar wel les wordt 
gegeven komende week. Wij begrijpen dat dit lastig uit te leggen is aan ouders, maar dit vloeit voort 

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Dossiers/ACTIZ170_Handleiding_bezoekregeling_Verpleeghuizen_DEF.pdf
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Dossiers/ACTIZ170_Handleiding_bezoekregeling_Verpleeghuizen_DEF.pdf
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uit de geldende noodverordening. De gemeente heeft geen bevoegdheid om hier anders in te 
beslissen.

Leerlingenvervoer
Diverse fracties hebben vragen gesteld over het herstarten van het leerlingenvervoer tijdens de 
coronacrisis. De afgelopen maand is er hard gewerkt om het leerlingenvervoer te organiseren voor 
alle leerlingen die dat nodig hebben. Drie weken voor de herstart van het onderwijs op 11 mei jl. 
ontstond duidelijkheid over de condities waaronder de leerlingen mochten worden vervoerd. Alle 
ouders zijn persoonlijk gebeld, om informatie op te halen over de wensen voor vervoer, daarbij is 
expliciet de voorkeur voor eigen vervoer aangegeven. Ouders die gebruik wilden maken van vervoer 
zijn medegedeeld dat wij niet konden garanderen dat zij te maken kregen met hun vaste chauffeur en 
de voor hen bekende kinderen. 

Van de 599 kinderen die wij normaliter vervoeren in het primair onderwijs, maakten 367 kinderen 
gebruik van leerlingenvervoer op 11 mei jl. Daarnaast zijn 90 kinderen door hun ouders zelf naar 
school gebracht en opgehaald. Het aantal leerlingen stijgt sindsdien. Op maandag 18 mei jl. maakten 
418 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Daarnaast werden nog 31 leerlingen met 
calamiteitenvervoer vervoerd, omdat zij ouders hebben met een cruciaal beroep of vanwege de 
thuissituatie. Door de wijzigingen (in schoolroosters, bso-adressen, beschikbare zitplaatsen, aantal te 
vervoeren kinderen) is inmiddels meerdere keren onder grote tijdsdruk een rijschema opgesteld. 
Ondanks de uiterste inspanning van kinderen, ouders, vervoerder, scholen en gemeente, is het 
helaas niet gelukt om het geheel vlekkeloos te laten verlopen.

De bereikbaarheidsuren bij de gemeente Utrecht zijn verruimd om de ouders en scholen goed en snel 
te woord te staan. Over zorgen van ouders hebben wij zo veel mogelijk telefonisch overleg gehad. Er 
zijn twee formele klachten via de wethouder binnen gekomen. Naast een schriftelijke reactie is er 
ambtelijk contact geweest met deze ouders. 

Vanaf 1 juni a.s. verzorgt het voortgezet (speciaal) onderwijs ook hun lessen op de schoollocatie. 
Sinds onze brief op dinsdag 26 mei jl. is de landelijke richtlijn leerlingenvervoer verschenen voor de 
groep leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze richtlijn schrijft voor dat leerlingen 
verplicht zijn een mondkapje te dragen en dat de anderhalve meter afstand niet hoeft te worden 
nageleefd tijdens het vervoer. Deze week is gestart met het inventariseren welke leerlingen gebruik 
willen maken van vervoer en hoe de schooltijden er gaan uitzien voor deze leerlingen. Op het moment 
dat alle informatie bekend is, is het mogelijk om in overleg met de vervoerder de rijschema’s op te 
stellen. 

Omdat wij op dit moment nog niet over alle informatie beschikken, is het niet mogelijk om per 2 juni 
a.s. direct de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs te vervoeren. De ouders zijn hier zoals 
wij in onze brief van dinsdag hebben vermeld, deze week over geïnformeerd en gevraagd het vervoer 
tot 12 juni a.s. zelf te verzorgen. 

Inlopen onderwijsachterstanden
In de kamerbrief ‘compensatie van studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs covid-19’ van 
15 mei jl. hebben de ministers Slob en Van Engelshoven laten weten eenmalig € 244 miljoen 
beschikbaar te stellen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om achterstanden opgelopen door 
de coronacrisis in te kunnen lopen. Deze middelen kunnen onder andere ingezet worden voor zomer- 
en herfstscholen. Binnenkort wordt meer bekend over de subsidieregeling die geldt voor de periode 
zomer 2020 tot en met zomer 2021. Wij informeren u als daarover duidelijkheid is. In gesprek met de 
UOA en UU wordt over het aanbod voor zomerscholen nagedacht en voorbereidingen getroffen. 
Hierbij zijn partners uit de stad betrokken. Scholen inventariseren op dit moment de opgelopen 
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achterstanden en de behoefte aan zomeraanbod. Formele partijen zoals DOCK, JoU, SportUtrecht en 
de bredeschoolcoördinatoren, alsook informele partijen zoals Taal doet meer, denken na over een 
aanvullend programma. De afgelopen maanden is ook al met inzet van veel partners gewerkt aan het 
voorkomen en inlopen van achterstanden. Op 23 mei jl. heeft EénVandaag aandacht besteed aan de 
800 thuisschoolmaatjes die zich vrijwillig voor de Utrechtse jeugd inzetten.

Ondersteuning aan leerlingen
In samenwerking met de kernpartners (leerplicht, buurtteam en JGZ) is informatie gedeeld met 
basisscholen over hoe scholen om kunnen gaan met zorgen en vragen van ouders over het 
coronavirus en wanneer zij hierbij hulp van kernpartners kunnen inschakelen. Zo kunnen scholen bij 
vragen over gezondheid van kinderen en ziekteverzuim contact opnemen met de eigen jeugdarts of -
verpleegkundige, die in overleg met ouders een advies op maat kan geven. Ook kunnen ouders zelf 
contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. Waar nodig neemt, na overleg met de kernpartners, 
de leerplichtambtenaar contact op met ouders. Er is afgelopen weken goed samengewerkt en er is 
veel gebruik gemaakt van deze verschillende mogelijkheden tot overleg.

Algemene beeld jeugdhulpverlening
Vanaf 16 maart jl. zijn direct intensieve gezamenlijke overleggen op meerdere niveaus georganiseerd 
met de partijen uit de sociale basis (o.a. JoU, DOCK en het netwerk informele zorg), onderwijs, de 
basiszorg, de aanvullende zorg en partijen vanuit de jeugdbeschermingsketen. Op deze manier 
hebben wij de afgelopen maanden snel inzicht gekregen in de ontwikkelingen in de vragen van 
kinderen, jongeren, gezinnen én professionals. Bovendien hebben wij zo direct samen kunnen zoeken 
naar passende manieren om hier mee om te gaan. Alle partijen hebben de wens om deze overleggen 
voorlopig te handhaven, om ook de komende maanden snel te kunnen uitwisselen en schakelen waar 
nodig.

Op een aantal aspecten is het beeld van de ontwikkeling van vragen en zorgen van inwoners c.q. 
cliënten bij de verschillende organisaties identiek: over de hele linie zijn er minder nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar, met name bij de buurtteams jeugd 
en gezin. Tegelijkertijd lijken de vragen van bestaande en nieuwe cliënten soms in complexiteit 
toegenomen ten opzichte van de periode van vóór de coronamaatregelen. Ook deze complexere 
vragen worden adequaat door de zorgpartijen opgepakt. Vanaf het begin is er gebruik gemaakt van 
telefonisch contact en videobellen en waar dat nodig was zijn hulpverleners ook bij mensen 
langsgegaan en hebben ze bijvoorbeeld al wandelend een gesprek gevoerd. Bovendien waren er drie 
buurtteamlocaties open zodat inwoners zich daar ook konden aanmelden. 

Er zijn geen signalen ontvangen dat hulpverleners de vraag naar ondersteuning of zorg niet meer aan 
kunnen. Wel zijn er soms situaties dat zij zich zorgen maken over hoe het gaat in een gezin. De 
sociale basis partners geven ook aan dat hun signaalfunctie in de wijk minder is en dat problemen 
minder snel bij hen worden gemeld. Bij bekende gezinnen kan beter een risicoafweging gemaakt 
worden dan bij nieuwe cliënten. Ook kost het contact maken en opbouwen van een vertrouwensrelatie 
soms meer tijd door de andere manier van werken (digitaal). Wij zien gelukkig ook de nodige 
veerkracht bij ouders en jongeren, bijvoorbeeld waar het gaat om het goed kunnen gebruiken van 
digitale middelen. Om professionals goed te informeren hebben wij de site voor professionals 
uitgebreid met actuele informatie over de dienstverlening van onze zorgpartners.

Beide trends (minder nieuwe aanmeldingen, complexere problemen bij bestaande en nieuwe cliënten) 
kunnen voorspellende waarde hebben voor de behoefte aan hulp op wat langere termijn: wij 
veronderstellen dat er een toename komt van zowel het aantal aanmeldingen als een intensivering 
van de vraagstukken waar gezinnen en jongeren mee te kampen hebben. Ook de economische 
impact die deze crisis heeft zal gezinnen raken. Door bijvoorbeeld het verlies van banen kunnen 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/zorgprofessionals-en-coronavirus/%20%20%20
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zorgen over geld, armoede en schulden toenemen, dit kan leiden tot problematische situaties in 
gezinnen. Denk daarbij aan combinaties van schulden, toegenomen spanningen in relaties, 
psychische problemen van jongeren. Op basis van de data die wij uitwisselen met onze partners, 
maken wij een meer uitgebreide analyse van de verschillende scenario’s voor deze toename. Deze 
bespreken en duiden wij samen met partners, zodat wij kunnen anticiperen op mogelijke 
veranderingen in de vraag naar ondersteuning en zorg.

Onderdeel van die voorbereiding is ook gezamenlijke, gerichte voorlichting en bewegwijzering zodat 
inwoners zo snel mogelijk met hun vragen op het juiste adres zijn. Verder bekijken wij in hoeverre de 
verschillende, nieuwe initiatieven in de ondersteuning en hulpverlening en samenwerking behouden 
kunnen blijven en verder ontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het videobellen met cliënten, 
ook voor een gesprek met bijvoorbeeld een gezinswerker en school of schuldhulpverlening (een 
driegesprek). Dit geeft de deelnemers meer mogelijkheden om snel afspraken te maken. De hiervoor 
beschreven overleggen hebben de samenwerking tussen de verschillende organisaties nog verder 
geïntensiveerd en ook dat willen wij behouden.

Laagdrempelige hulp bij problemen in relaties
Uw raad heeft een aantal vragen gesteld over de mogelijkheden van laagdrempelige hulp bij gevolgen 
van de coronamaatregelen voor relaties. De beschikbare hulp van de Jeugdgezondheidszorg en 
Buurtteams kan, nu nog meer dan voorheen, ook van preventieve waarde zijn. Wij vragen deze 
organisaties, maar ook DOCK en andere partners in de sociale basis, om hun communicatie ook op 
dit punt af te stemmen en na te gaan of ze mogelijkheden zien om ook collectieve vormen van 
preventieve hulp voor relatieproblemen in te zetten. Er zijn inmiddels ervaringen opgedaan met deze 
vormen van hulp bij dreigende echtscheidingsproblemen en deze kunnen vermoedelijk ook breder en 
meer benut worden waar het om preventie gaat. Onderliggende factoren voor relatieproblemen zijn 
divers en dat betekent dat ook bij preventief aanbod bezien moet worden wat passende 
ondersteuning is. 

Ondersteuning en zorg
Routekaart voor in de zorg
In het kader van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen heeft het kabinet een Routekaart 
voor mensen met een kwetsbare gezondheid gepubliceerd met daarin de stappen die gezet kunnen 
worden in de zorg. Uitgangspunt is dat de zorg per 1 juni a.s. weer zoveel mogelijk, met inachtneming 
van de RIVM-richtlijnen, in de reguliere vorm kan worden voortgezet. Dit uitgangspunt geldt ook voor 
bijvoorbeeld de activiteiten op Plan Einstein voor de bewoners van het AZC en omwonenden. 
Daarnaast is afgesproken dat de financieringsafspraken zoals die met de aanbieders zijn gemaakt tot 
1 juni a.s. (zie raadsbrief van 10 april), nog een maand kunnen worden voortgezet. Om de zorg, 
ondersteuning en opvang met inachtneming van de RIVM-richtlijnen te kunnen leveren, zal deze 
deels anders moeten worden ingericht. Wij gaan met partijen in gesprek over de nodige 
aanpassingen, de kosten die dit met zich meebrengt en de financiering hiervan.  

Opvang niet rechthebbenden
Vanaf 1 juni a.s. zullen geen nieuwe niet-rechthebbende daklozen worden opgevangen. Wij bouwen 
de opvang voor de niet-rechthebbenden af. De opvang sluit uiterlijk 1 juli a.s. In de afbouw proberen 
wij zo veel mogelijk gelijk op te trekken met andere G4 gemeenten. Barka blijft de groep EU 
onderdanen actief begeleiden naar terugkeer of werk. In deze begeleiding is dus geen verandering.

Welzijn
Buurtcentra weer open onder voorwaarden
De buurtcentra en jongerenhuiskamers die de welzijn-basisinfrastructuur vormen 
(DOCK/Stadsbedrijven en stichting JoU) en de buurthuizen in zelfbeheer (leden van Dwarsverband) 
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zijn vanaf half maart gesloten vanwege coronavirus. In de raadsbrief van 15 mei jl. is gemeld dat de 
buurtcentra en jongerenhuiskamers vooralsnog gesloten blijven vanwege ongewijzigd beleid. Naar 
aanleiding van de verruiming van de coronamaatregelen per 1 juni a.s. is het mogelijk dat buurtcentra 
en jongerenhuiskamer onder voorwaarden open mogen gaan. In de afgelopen weken zijn er diverse 
signalen en vragen binnen gekomen met het verzoek om activiteiten in buurcentra te mogen starten. 
Tot op heden hebben wij alleen de uitzondering gemaakt op de buurtcentra voor de Buurtteams, 
VVE/peuterspeelzalen en Voedselbanken en op twee locaties om maaltijden te maken om deze bij de 
voordeur uit te geven aan bepaalde doelgroepen. Voor de jongerenhuiskamers is de uitzondering 
gemaakt voor de 1-op-1 gesprekken. De druk en de vraag om open te gaan neemt steeds meer toe, 
enerzijds vanuit groepen die iets voor kinderen organiseren en anderzijds die met kwetsbare groepen 
werken. Daarnaast is er ook de vraag naar het weer kunnen starten van activiteiten als 
beweging/ontspanning/ontmoeting. Al met al voldoende reden om mogelijkheden te onderzoeken 
onder welke voorwaarden buurtcentra weer open mogen gaan. Met als belangrijke voorwaarde dat 
deze heropening past binnen het gepresenteerd stappenplan van het Kabinet, de vigerende 
noodverordening en de richtlijnen van RIVM.  

Wij werken momenteel in overleg met DOCK, JoU en in overleg met de vereniging Dwarsverband aan 
een voorstel om de buurtcentra per 2 juni a.s. weer onder voorwaarden open te kunnen stellen. U 
ontvangt in de eerstvolgende update coronabrief de precieze uitwerking hiervan.

Sport
Heropening zwembaden
In de raadsbrief van 15 mei jl. bent u geïnformeerd over de gefaseerde heropening van de Utrechtse 
binnenzwembaden per 13 mei jl. Het gaat goed, er zijn al veel Utrechters die een duik hebben 
genomen in een van de binnenzwembaden!

Wij zijn gestart met het banenzwemmen op afspraak, omdat we daarbij goed grip konden houden op 
het aantal mensen wat tegelijk in het zwembad is. In elk van de vier zwembaden zijn hiervoor 
tijdvakken ingericht. In de afgelopen week hebben wij in zwembad Den Hommel ongeveer 700 
bezoekers kunnen verwelkomen, in zwembad De Kwakel ongeveer 800 bezoekers en in Fletiomare 
ongeveer 300 bezoekers. Het overgrote deel van deze bezoekers komt voor het banenzwemmen. 
Het schoolzwemmen kan weer vanaf 18 mei jl. Een aantal scholen heeft aangegeven hier gebruik van 
te willen maken vanaf de 2e week in juni aangezien de klassen dan ook weer volledig zijn gevuld. Ook 
de grootste zwemverenigingen hebben hun trainingen weer hervat, zoals Zwemlust Den Hommel in 
Den Hommel, Watervlo in Fletiomare, ZV Utrecht in De Kwakel en U.Z.S.C. in De Krommerijn. Ook 
diverse kleinere (duik)verenigingen maken weer hun terugkeer in de zwembaden.

Vanaf 25 mei jl. zijn ook het seniorenzwemmen, zwangerschapszwemmen, het babyzwemmen en het 
peuter- & kleuterzwemmen weer opgestart. De groepen die normaal in Den Hommel zwemmen 
verwijzen wij hiervoor door naar De Kwakel en Fletiomare. In Den Hommel is het nog wachten op een 
onderdeel van een ventilator t.b.v. de temperatuur van de luchtbehandelingskast. Dit onderdeel komt 
uit Duitsland, en de levering ervan heeft vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Vanaf 2 
juni a.s. gaan naast het schoolzwemmen ook de particuliere zwemlessen weer van start. In de opstart 
hiervan beginnen wij met de zwemlessen voor gevorderden diploma A, B en C (groepen 4 t/m 7). De 
keuze voor deze groepen komt voort uit het feit dat wij in aantallen zwemmers beperkt zijn in verband 
met anderhalve meter afstand tussen ouders bij brengen/halen en tussen zwemonderwijzers en 
leskinderen. De verwachting is dat de groepen 1 t/m 3 (beginners A diploma) na de zomervakantie 
weer opgeroepen kunnen worden.
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Eerste beeld situatie sportverenigingen
Samen met SportUtrecht zijn wij bezig ons een beeld te vormen van hoe de sportverenigingen in 
Utrecht ervoor staan. SportUtrecht heeft een digitale vragenlijst uitgezet onder de verenigingen om 
hen te vragen naar de impact van de maatregelen. Ook heeft SportUtrecht met een aantal sportclubs 
een verdiepend interview gevoerd. Hoewel de vragenlijst nog uit staat en de onderzoeksperiode nog 
loopt, is er al wel een eerste analyse gemaakt. Hieruit ontstaat het beeld dat veel clubs ondanks hun 
grote zorgen - een gat in de begroting vanwege gemiste inkomsten en nauwelijks nieuwe leden 
aanmeldingen - veerkrachtig zijn en kunnen overleven tot in ieder geval 1 september a.s. Mocht het 
zijn dat er per 1 september a.s. nog geen herstart mogelijk is van binnensportactiviteiten en 
competities, dan voorzien alle clubs grote gevolgen. Een deel van de clubs blijven zonder extra steun 
dan niet overeind. De komende weken wordt deze analyse nog verder verrijkt en volgen er meer 
verdiepende interviews. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten en hoe wij daarop 
inspelen.

Gebruik van buitensportaccommodaties na 1 juni a.s.
De landelijke steunregeling voor de sport voorziet in compensatie van de huur voor verenigingen tot 1 
juni a.s., zoals toegelicht in de raadsbrief van 8 mei jl. Veel verenigingen hebben bij ons aangegeven 
dat zij graag na 1 juni jl. op onze buitensportaccommodaties terecht zouden willen, zeker nu de 
volwassenen weer mogen trainen met inachtneming van anderhalve meter afstand. Om hen tegemoet 
te komen stellen wij hen het gebruik van onze velden ‘om niet’ ter beschikking tot de start van het 
nieuws seizoen op 1 augustus a.s. Hiermee kunnen verenigingen ook na het einde van het seizoen 
hun leden nog activiteiten bieden, die zeer welkom zijn. Bovendien wordt de openbare ruimte hierdoor 
ontlast. Dezelfde coulance bieden wij aan de zwemverenigingen, die vanaf 18 mei jl. weer kunnen 
trainen.

Commerciële organisaties die gebruik willen maken van onze buitensportaccommodaties vragen wij 
het maatschappelijk tarief. Dit omdat er geen kleedkamers en kantines beschikbaar gesteld worden 
en ook zij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang van sport en bewegen. Dit 
‘doorgeschoven’ gebruik leidt vrijwel niet tot extra uitgaven. De werkzaamheden die normaal in de 
maand juni gedaan moesten worden zijn veelal eerder tijdens de periode gedaan toen de velden niet 
gebruikt mochten worden. Daardoor is er nu weer tijd om de kunstgrasvelden speelklaar te houden.

Werk en Inkomen
Tijdelijk minder gesprekken schulddienstverlening
In de raadsbrief van 15 mei jl. zijn wij kort ingegaan op de terugloop van het aantal vragen om zorg en 
ondersteuning op verschillende leefgebieden. Het driegesprek met schulddienstverlening en het 
buurtteam is voor veel inwoners de eerste stap naar het oplossen van geldproblemen. 
 
Sinds het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, worden 
veel minder driegesprekken gevoerd. In maart waren er een kwart minder driegesprekken dan januari, 
in april zelfs de helft minder. Dit komt onder andere door de oproep van het kabinet om zo veel 
mogelijk thuis te blijven, sluiting van buurtteamlocaties en een tijdelijke stop op huisbezoeken in het 
kader van vroegsignalering. Schulddienstverlening blijft echter beschikbaar voor alle inwoners met 
geldzorgen en -problemen. Als het kan voeren wij driegesprekken met een videoverbinding. Wanneer 
dit niet lukt, worden gesprekken in persoon gevoerd op locaties waar de afstandsregels in acht 
kunnen worden genomen. 
 
Extra bereikbaarheid
Om de drempel naar hulp in deze periode te verlagen openen wij per 3 juni a.s. een tijdelijk 
telefonisch loket bij Werk en Inkomen voor inwoners die door de coronacrisis in geldproblemen 
komen. Inwoners krijgen dan direct een schuldhulpverlener aan de telefoon. Ook is er nu al een 
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Whatsappnummer geopend, vooral gericht op jongeren met geldzorgen, voor informatie en advies 
over geldzaken. Met deze uitbreiding van de toegang tot hulp willen wij voorkomen dat geldproblemen 
groter worden en leiden tot sociale problemen. Naast deze kanalen kunnen inwoners voor hulp bij 
geldzorgen uiteraard ook nog steeds terecht bij de buurtteams. 
 
Wij verwachten dat het aantal aanmeldingen voor driegesprekken sterk zal toenemen zodra de 
maatregelen worden versoepeld. Voor de coronacrisis nam het aantal driegesprekken al toe, mede 
als gevolg van de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Wij verwachten dat deze 
stijging doorzet en daarbij ook een inhaalslag van vragen van inwoners die nu niet aan de bel trekken 
én een toename van inwoners die door de huidige crisis in geldproblemen komen. Ook voorzien wij 
meer crisismeldingen zodra de tijdelijke coulance van bijvoorbeeld energiebedrijven en banken 
ophoudt. Samen met onze partners bereiden wij ons voor op een zeer drukke periode voor hulp bij 
geldproblemen. In de kaderbrief die u voor het zomerreces ontvangt zullen wij nader ingaan op de 
maatregelen die wij nemen om inwoners met geldproblemen tijdig te kunnen blijven helpen.

Voedselbank Leidsche Rijn
De voedselbank in Leidsche Rijn is momenteel gevestigd aan de Belcampolaan. Met de voedselbank 
hadden wij afgesproken om voor 1 augustus a.s. een nieuwe duurzame locatie te betrekken maar 
door de coronacrisis is dat niet haalbaar. Daarom hebben wij in overleg met de voedselbank besloten 
om de bruikleenovereenkomst op de huidige locatie te verlengen tot 1 januari 2021. In de tussentijd 
zoekt de voedselbank in overleg met de gemeente naar een nieuwe, duurzame locatie.

Vastgoed
Huurkorting
Enkele fracties hebben vragen gesteld over huurkortingen aan ondernemers. Wij realiseren ons dat 
de coronacrisis enorme impact heeft op huurders, maatschappelijke en commerciële organisaties. Het 
college heeft direct besloten om de betalingstermijn van facturen die wij sturen te verlengen van 30 
naar 180 dagen. Om organisaties zo in deze periode meer financiële armslag te geven. Deze 
maatregel is van toepassing op organisaties die ruimtes huren bij de Utrechtse Vastgoed Organisatie. 
Het uitstel van betaling zal voor een aantal huurders niet voldoende zijn. Voor het einde van de 
termijn van 180 dagen, gaan wij in ieder geval in gesprek met de huurders en verkennen wij de 
noodzakelijkheid om te komen tot nadere afspraken en de mogelijkheden tot maatwerk, waarbij wij 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen meewegen.

Om huurders te helpen die vanwege de coronacrisis veel omzet mislopen, stelt de gemeente hiertoe 
een pakket samen van maatregelen, waarop de maatwerkafspraken tussen de gemeente en de 
huurder worden gebaseerd. Hierover zijn en blijven wij in gesprek met onze huurders. 

Hierbij onderzoeken wij wat wij voor welk bedrijf of welke bedrijfstak kunnen doen. Wij denken hierbij 
aan huurkorting of -kwijtschelding of het kiezen voor een ander huurregime. Dit vraagt maatwerk, 
nadere afstemming en de nodige zorgvuldigheid. Hierbij moet bijvoorbeeld rekening gehouden 
worden met de beginselen van gelijkheid, de wet Markt & Overheid en het voorkomen van 
ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast moet bekeken worden voor welke duur de maatregelen gelden, 
passend bij de noodzakelijkheid van de maatregel, binnen de grenzen die huurrechtelijk mogelijk zijn 
en de effecten op korte en lange termijn voor de gemeentebegroting. Alleen al in het programma 
Utrechts Vastgoed bedraagt de externe huurbaat op jaarbasis circa € 25 mln. Hiervan is circa € 8 mln 
niet-beleidshuur, het gedeelte waarop eventuele maatregelen het meest van toepassing zullen zijn. 
Dit vraagstuk vraagt een zorgvuldige, integrale afweging, gezien de omvang van het bedrag en het 
mogelijk meerjarige effect. Wij bereiden een voorstel voor dat u op een daartoe geëigend moment in 
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staat stelt deze meerjarige afweging te maken. Wij gaan ervan uit in de loop van juni een eerste nader 
beeld te kunnen schetsen. 

Economische Zaken
Hulp voor ondernemers
Tijdens de raadscommissie van 26 mei jl. hebben diverse fracties gevraagd naar onze contacten met 
ondernemers over de steunmaatregelen. Dit doen wij op diverse manieren en voor alle ondernemers, 
groot en klein. Naast ons persoonlijk contact met ondernemers, hebben wij de volgende 
dienstverlening ingericht:

 Klantcontactcentrum (KCC): verzorgt de eerstelijnsdienstverlening. De afgelopen weken zijn 
er tussen de 100 en 200 vragen per dag binnengekomen, met een piek van 400 kort na de 
bekendmaking van de steunmaatregelen van het Rijk. Bij het KCC komen vooral veel vragen 
over de Rijksregelingen binnen. In de afgelopen maanden lag het accent op TOZO/ ZZP. Het 
KCC kan op circa 80% van de vragen antwoord geven. Complexe vragen die het KCC niet 
kan beantwoorden geleiden zij door naar inhoudelijk deskundigen. Ook is er een team 
ingericht van medewerkers van UWV, WSP en economie, dat complexe vragen op kan 
pakken die niet direct aan een beleidsveld en inhoudelijk adviseur zijn te koppelen. Ook kan 
het KCC doorverwijzen naar URECA, zie hieronder. 

 Ondernemerspanel: Wij zijn gestart met het ondernemerspanel. Het panel helpt ons om te 
weten waar ondernemers tegenaan lopen, en waar wij ons beleid en dienstverlening kunnen 
verbeteren. Ruim 1900 ondernemers hebben zich al gemeld. De eerste vragenlijst, die wij met 
VNO-NCW, MKB Nederland en de Provincie opstelden en ondernemers uit de hele regio 
uitnodigt, staat tot 31 mei online en is ruim 3000 keer ingevuld.

 URECA: Ook staat de Utrecht Region Economische Corona Alliantie klaar om ondernemers 
te ondersteunen met hun vragen. Professionals uit de financiële en zakelijke dienstverlening 
in de regio hebben aangeboden om ondernemers uit elke sector, groot en klein, te helpen met 
advies over het benutten van Rijksregelingen en over (aanpassing van) businessmodel en 
bedrijfsvoering. De alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en door 
bedrijven. Elke vraag is relevant en privacy is gewaarborgd. Aan deze dienstverlening zijn 
geen kosten verbonden. Gemeenten, provincie, VNO-NCW, MKB Midden-Nederland en vele 
anderen in de regio werken mee.

Aansluitende terrassen
De heer Van Waveren (CDA) heeft gevraagd naar de regelgeving omtrent aansluitende terrassen. In 
het geldende Terrassenreglement is opgenomen dat een terras direct moet aansluiten bij het 
horecabedrijf. Slechts bij fietspaden of een verkeersluwe weg kan daarvan worden afgeweken. 
Bijvoorbeeld op de Neude kunnen op grond van die redenen vergunningen worden verleend op het 
plein, niet aansluitend op het horecabedrijf. 

In het ‘Uitwerkingsbesluit tijdelijke uitbreiding terrassen’ is gekozen om af te wijken van het 
Terrassenreglement. Voor een tijdelijke uitbreiding van het terras toetsen wij aan de kaders van het 
Uitwerkingsbesluit en niet aan het Terrassenreglement. In het Uitwerkingsbesluit is opgenomen dat 
voor straten het (tijdelijke) terras aansluitend moet zijn aan het al bestaande terras. Voor pleinen geldt 
dit dus expliciet niet en ook voor straten waar al eerder een niet aansluitend terras is vergund, geldt 
dit dus niet.

Er zijn meerdere redenen om slechts ‘aansluitende’ terrassen in straten te gedogen. Het zorgt voor 
een eerlijker verdeling van de schaarse openbare ruimte waar horecabedrijven, burgers en andere 
initiatieven ieder een eigen bestemming kan vinden. Ook voorkomt dit aansluiten op bestaande 
situatie onveilige situaties. Bediening hoeft immers dan niet telkens over straat, door of tegen loop-
/verkeersstromen in, naar het nieuwe terras. En als laatste gaat dit overlast tegen. Voor omwonenden 
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zal in de meeste gevallen de uitbreiding minder impact hebben als deze aansluit op het al bestaande 
terras. Ook geluidseffecten zijn meer gelijkwaardig dan wanneer een terras wordt gerealiseerd op een 
geheel nieuwe plek. Om deze redenen kiezen wij ervoor om verzoeken slechts toe te staan binnen 
deze kaders.

Tijdelijke initiatieven op nieuwe plekken
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jl. hebben wij motie M89 overgenomen over tijdelijke 
initiatieven op nieuwe plekken. Zoals gemeld tijdens het raadsdebat, zullen wij in de brief van 
volgende week op hoofdlijnen aangeven hoe we uitvoering van deze motie gestalte geven. Wij zien 
de motie als een aanmoediging en gaan actief aan de slag met initiatieven van organisaties en 
bewoners. Daarbij is het in de communicatie belangrijk de juiste verwachtingen te wekken. Veiligheid 
en gezondheid, zoals voorgeschreven in de landelijke richtlijnen, blijven leidend.  

Belijning en markering door lokale ondernemers
Tijdens de raadscommissie van 26 mei jl. heeft u de suggestie gedaan om opdrachten tot het 
realiseren van looproutes (via bijvoorbeeld bestickering en tijdelijke graffiti) en zogenaamde 
wachtruimten in de openbare ruimte (cirkels op straat en in parken) te geven aan Utrechtse 
ondernemers uit de evenementenbranche die nu zonder werk zitten. Veel van die werkzaamheden 
worden al uitgevoerd door ondernemers die in of in de omgeving van Utrecht zijn gevestigd. Wij 
verstrekken opdrachten ter uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte aan bedrijven die 
via een aanbestedingsprocedure een overeenkomst met de gemeente Utrecht hebben. Van die 
aanbestedingsprocedure mogen wij niet zo maar afwijken.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Voortgang bouwopgave
De afgelopen periode hebben wij met bouwbedrijven, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties 
de gevolgen van de huidige situatie voor de Utrechtse woningbouwopgave in beeld gebracht. Dit 
levert, zoals reeds eerder aangegeven, het beeld op dat er met man en macht gewerkt wordt om het 
werk door te laten gaan. Zowel in de uitvoering als in de planvorming. Dit beeld is op dit moment 
onveranderd, tegelijkertijd is het voor alle betrokken partijen cruciaal om de vinger aan de pols te 
houden, daarover in nauw contact te staan en waar nodig gezamenlijk maatregelen te nemen om de 
bouwopgave te continueren. Het is nog te vroeg om te concluderen wat de precieze structurele 
effecten van de huidige situatie op de woningmarkt en bouwopgave zullen zijn. Uiteraard hangen 
deze sterk samen met de bredere scenario’s over de economische gevolgen en ontwikkelingen. Wel 
is duidelijk dat partijen nu soms investeringsbeslissingen even uitstellen totdat hier meer duidelijkheid 
over ontstaat. Ook in dit kader is het van groot belang de huidige planvorming voort te zetten, zodat 
de ‘pijplijn’ op de middellange termijn niet stokt. De krapte op de woningmarkt (en daarbinnen het 
toevoegen van voldoende en betaalbare woningen) blijft een urgente opgave voor de komende jaren, 
ongeacht hoe de marktomstandigheden zich ontwikkelen. Dat maakt tegelijkertijd dat de Utrechtse 
woningmarkt interessant blijft voor betrokken partijen.

Aanpak vanuit Stadsakkoord Wonen
Om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden en daarop te acteren benutten wij het bestaande 
netwerk van het Stadsakkoord Wonen en het DNU (Development Netwerk Utrecht). In dit kader komt 
de kopgroep van het Stadsakkoord frequenter bij elkaar (1x per twee weken) en heeft ook bestuurlijk 
reeds drie keer overleg plaatsgevonden. Aan het laatste overleg nam ook het ministerie van BZK 
deel, zodat wij goed contact houden met het Rijk en input en signalen uit Utrecht kunnen meegeven. 
Vanuit het Stadsakkoord Wonen is inmiddels een concept-aanpak met een aantal 
samenwerkingsafspraken gemaakt over de (woning)bouwopgave in relatie tot de coronacrisis. Deze 
afspraken bevatten geen concrete besluiten of bijsturingsmaatregelen -daarvoor is het zoals 
hierboven aangegeven nog te vroeg- maar borgen wel dat partijen erop inzetten de bouw- en 
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planvorming te continueren, nauw blijven samenwerken en de aanpak benoemt welke thema’s de 
komende periode van belang zijn om gezamenlijk aan de ambities van het Stadsakkoord te blijven 
werken. Bijgaand vindt u de samenwerkingsaanpak die door de betrokken partners is opgesteld en 
(namens de kopgroep en het ingestelde bestuurlijk overleg) ook breder gedeeld zullen worden met 
alle partners van het Stadsakkoord.

Mobiliteit
In de commissievergadering van 26 mei jl. is een groot deel van de vragen van de verschillende 
fracties over mobiliteit mondeling beantwoord. Hieronder beantwoorden wij de vragen waar mondeling 
niet op ingegaan is en delen wij een aantal actuele ontwikkelingen met u. 
 
Voetgangers
Zoals aangegeven zien wij dat het op loop(hoofd)routes van en naar de binnenstad langzaam drukker 
wordt. Soms is de ruimte op deze routes beperkt (smalle trottoirs, bouwwerkzaamheden, drukke 
verkeers- en winkelstromen, etc.). Op dit moment werken wij in overleg met stakeholders uit de 
betreffende gebieden en straten maatregelen uit om veilige looproutes te creëren voor een aantal van 
deze locaties en routes waaronder ook de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied. 
Ten aanzien van het crowdmanagement in de binnenstad worden, naar verwachting binnen twee tot 
vier weken, sensoren (passantentellers) geplaatst om knelpunten in de loopstromen in beeld te 
brengen en op basis daarvan maatregelen te nemen om spreiding te bereiken.

In antwoord op in de commissie gestelde vragen van de PvdA-fractie: Ook voor drukke winkelcentra 
en winkelstraten elders in de stad, zoals bijvoorbeeld Hoog Catharijne, Overvecht, Leidsche Rijn, 
Kanaalstraat-Damstraat, Amsterdamse Straatweg en Nachtegaalstraat - Reigerstraat, monitoren wij 
hoe de drukte zich ontwikkelt. Voor plekken waar door drukte nu al maatregelen nodig zijn vanuit het 
belang van een veilige anderhalve meter, nemen we die. Hierbij hanteren wij het Afwegingskader als 
leidraad. In de volgende brief gaan we concreter in op reeds genomen en nog te verwachten 
maatregelen.

Tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad 
Conform het afwegingskader krijgen voetgangers prioriteit in de openbare buitenruimte. Vanaf 1 juni 
a.s. worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld, waardoor onder andere de horeca weer 
open zal gaan. Dit betekent dat het naar verwachting steeds drukker zal gaan worden in de 
binnenstad. Wij willen dat bezoekers de binnenstad op een gezonde manier en met inachtneming van 
de anderhalve meter afstand kunnen bezoeken. Uw raad heeft tijdens de commissievergadering op 
26 mei jl. en de raadsvergadering van 28 mei jl. dit uitgangspunt bevestigd. Gesteund door deze 
uitspraak hebben we daarom besloten het voetgangersgebied tijdelijk uit te breiden om de voetganger 
meer ruimte te bieden en de nieuw gecreëerde ruimte te herverdelen op basis van het 
Afwegingskader. Ook hebben we besloten de venstertijden hiervoor gelijk te trekken met het 
bestaande voetgangersgebied. De uitbreiding betreft:

 Oudegracht (beide zijden) tussen de Smeebrug en Viebrug, inclusief Vismarkt, Wed, Donkere 
Gaard, Lichte Gaard;

 Zadelstraat en Servetstraat;
 Schoutenstraat en het volledige Neude;
 Korte Minrebroederstraat, Annastraat en Oudkerkhof;

Voor het fietsparkeren zullen aanvullende voorzieningen worden gecreëerd aan de randen van het 
nieuwe voetgangersgebied. Hiervoor worden zo nodig pop-up stallingen op de beschikbare pleinen 
geplaatst of uitgebreid tijdens drukke periodes. Het gaat hierbij om het Domplein, de kop van de 
Neude, de Mariaplaats, het Janskerkhof en het Vredenburg. Bij de twee laatste zal uitbreiding 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/4382921f-bbc7-4897-af49-0a4a950500d7
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/9883936b-e15b-4664-a916-a9a92c8732d0


Burgemeester en wethouders

Datum 29 mei 2020
Ons kenmerk 7372324/20200529

16/19

vermoedelijk niet anders kunnen dan op bestaande autoparkeerplekken. Ook op de Oudegracht, aan 
het begin en einde van het voetgangersgebied, zullen autoparkeerplaatsen tijdelijk worden opgeheven 
ten gunste van fietsparkeren. Op de Domstraat maken we tijdelijke fietsparkeervoorzieningen op die 
delen van het trottoir, die daarvoor breed genoeg zijn. Bewoners in het gebied met een 
parkeervergunning kunnen hun auto tijdelijk niet kwijt in het uitgebreide voetgangersgebied. Zij 
kunnen gebruik maken van de gemeentelijke garages (bijvoorbeeld Vaartsche Rijn of de garage in 
wijk C). Omdat tijdelijk parkeerplaatsen worden opgeheven zal sprake zijn van extra 
inkomstenderving. De uitbreiding van het voetgangersgebied kan als tijdelijke maatregel voor vier 
maanden snel worden uitgevoerd. Gedurende deze tijd beraden we ons op een verlenging gebaseerd 
op een verkeersbesluit. Wel is er één tot twee weken tijd nodig om voorbereidingen te treffen. Nu een 
besluit is genomen over uitbreiding van het gebied, is goede communicatie met bewoners en 
ondernemers nodig, bijvoorbeeld over bevoorrading, afspraken met (gehandicapte) bewoners die 
mogelijk niet bij hun woning kunnen komen en het zoeken naar alternatieven voor mensen met een 
parkeervergunning.

Fietsers
Op basis van monitoringsgegevens houden wij ook voor de fiets in de gaten waar het drukker wordt. 
Hierbij houden wij ook de situatie op de Dafne Schippersbrug, Gele brug en Vleutensebaan in het 
oog. Voor de opening van middelbare scholen zijn wij met name alert op de routes van en naar deze 
scholen. Zo nodig worden maatregelen genomen om fietsers de ruimte te bieden. Mogelijke 
maatregelen zijn fietsers op de rijbaan en/of busbaan, naast het uitbreiden van groentijden op de 
drukste kruispunten. Ook aanvullende bebording en markering op de weg bij drukke kruispunten (b.v. 
vlakbij grote middelbare scholen) kan de bewustwording vergroten voor veilig verkeersgedrag bij de 
verkeersdeelnemers (vooral fietsers), bijvoorbeeld bij het opstellen/wachten voor drukke kruispunten.

Tijdens de commissievergadering vroeg de ChristenUnie naar de verkeersveiligheid. 
Verkeersveiligheid is onderdeel van de monitoring en speelt een belangrijke rol bij de afwegingen die 
wij maken rondom mogelijke nieuwe maatregelen. In de terugkoppeling aan u over de maatregelen 
nemen wij dit aspect, indien relevant voor de desbetreffende locatie of maatregel, mee. 

De fractie van Student en Starter vroeg of het duidelijk is waar de tijdelijke aanpassingen van 
verkeerslichten in de toekomst behouden kunnen blijven. Op verschillende plekken krijgen fietsers 
reeds vaker groen (Ledig Erf, Vredenburg - Lange Viestraat (Bijenkorf) en de Marnixlaan). Dit is nu 
mogelijk omdat er door de coronamaatregelen veel minder auto- en busverkeer rijdt, waardoor deze 
‘ruimte’ in de verkeerslichtenregeling benut kan worden. Goed om hierbij te vermelden is dat alle 
verkeerslichten in Utrecht al vraagafhankelijk zijn ingericht (alleen groen als er ook echt een 
voertuig/voetganger is). Om na te gaan of maatregelen goed werken, starten wij tijdelijk met het live 
monitoren van het verkeer op vijf kruisingen met hulp van camera’s. Naar verwachting worden deze 
over circa twee weken geplaatst. Dit aantal kan nog worden uitgebreid. Ook onderzoeken wij onder 
andere of wij op de volgende plekken vaker/meer groen of lichten op bepaalde tijdstippen op 
knipperen kunnen zetten: kruising Catharijnesingel - Smakkelaarsveld, Paardenveld en kruising 
Marga Klompébrug - Catharijnesingel. De effecten van de optimalisaties worden gemonitord. De 
resultaten hiervan helpen ons om te bekijken of, hoe en wanneer wij de aanpassing van de 
verkeerslichten ook naar de toekomst toe zouden kunnen behouden. 

Ook werd gevraagd naar de ervaringen met experimentele maatregelen in de binnenstad. Uit de 
evaluatie van de maatregelen in de binnenstad is één van de belangrijkste constateringen dat de 
oversteek van en naar de Bijenkorf bijzonder druk is. De instellingen van de verkeerslichten zijn al 
aangepast. Op drukke dagen leidt dit niet tot voldoende verlichting en ruimte. Op 30 mei a.s., in eerste 
instantie als eenmalig experiment, stellen wij daarom tussen 12 en 17 uur een éénrichtingen 
oversteek in waarbij bezoekers in één richting oversteken van de zijde van WE naar de Bijenkorf, 
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vervolgens oversteken in éénrichting naar Decathlon Jacobsstraat en dan weer in éénrichting van 
Decathlon naar de overzijde waar Starbucks is. Hier sluit de oversteek aan op de Hollandse Toren, 
waar wij meer ruimte maken voor voetgangers door het parkeren van de fiets te verplaatsen naar de 
tijdelijk op te heffen autoparkeerplaatsen. Wanneer het experiment succesvol is kan de tijdelijke 
maatregel op drukke dagen opnieuw worden ingezet.

Openbaar vervoer
Voor het veilig reizen per openbaar vervoer hebben provincie, vervoerder en gemeenten maatregelen 
voorbereid om bij de drukste tram- en bushaltes mensen te attenderen op gebruik van het mondkapje 
(per 1 juni a.s. verplicht in bus en tram voor personen vanaf 13 jaar) en om afstand te houden, ook op 
de haltes. Er worden hiertoe vanaf 15 juni a.s. borden opgehangen waarbij het in Utrecht gaat om 
circa 150 halteperrons, te starten bij de meest drukke haltes. Het gaat hierbij om die halteperrons die 
in een gewone periode (peilmoment januari 2020) meer dan 150 instappers hadden. De borden 
worden gefinancierd door de provincie Utrecht. U-OV maakt kleine bussen ook geschikt voor vervoer 
in deze periode door de chauffeurs van deze voertuigen beter af te schermen en verzoekt 
busreizigers de achterdeur van de bus te gebruiken en zoveel mogelijk met de OV-chipkaart te 
betalen.  

Na een periode met grote vraaguitval verwachten wij weer groei van het aantal reiziger per 1 juni a.s. 
Vervoerder U-OV start daarom per 1 juni a.s. met het verder uitbreiden van de dienstregeling. De 
capaciteit is vanaf 1 juni a.s. ongeveer 85% van het totaal aantal trams- en bussen dat in een normale 
periode op dit tijdstip rijdt. De afgelopen periode was dit ongeveer 60%. Chauffeurs worden 
opgeroepen om per rit in de gaten te houden of er ritten zijn die te druk dreigen te worden. Daar wordt 
door de vervoerkundigen van U-OV per dag op gereageerd en op ingespeeld. Door bijvoorbeeld extra 
ritten toe te voegen of waar het kan groter materieel in te zetten.

Automobilisten 
De fractie van DENK vroeg schriftelijk naar de mogelijkheid om voor het doen van boodschappen 
parkeren in het eerste half uur gratis te maken, met uitzondering van de binnenstad. Dit staat haaks 
op ons huidige beleid en ook de crisismaatregelen zijn niet gericht op het stimuleren van autogebruik.

Bevoorrading voetgangersgebied binnenstad
Met ingang van 20 mei jl. zijn de oorspronkelijke venstertijden voor het bevoorraden van 
winkels/bedrijven in het voetgangersgebied in de binnenstad weer van kracht. Door de toegenomen 
drukte, de openstelling van de meeste winkels en de aanpassing in looproutes, gingen de 
bevoorradingsstromen en voetgangersstromen teveel door elkaar lopen waardoor de kans op overlast 
en onveilige situaties toenam. In overleg met belangenvertegenwoordigers uit de logistieke branche 
en het CMU, is overeengekomen dat de bevoorrading weer binnen de oorspronkelijke venstertijden 
plaats kan vinden. In de andere G4 gemeentes is hetzelfde besluit genomen. 

Omdat de logistiek dienstverleners nog niet op 100% sterkte zijn en enige flexibiliteit in de 
bevoorradingstijden nog steeds welkom is, wordt aanvullend op de reguliere venstertijden, van vrijdag 
tot en met woensdag ook in de avond van 19:00 - 21:00 uur, de mogelijkheid geboden aan 
bevoorradend verkeer om het voetgangersgebied in te rijden. Dit bevoorradingsvenster was 
oorspronkelijk alleen bedoeld voor schone voertuigen (nul-emissie), maar wordt nu ook tijdelijk 
toegankelijk gesteld voor bevoorradingsvoertuigen die voldoen aan de milieuzone-eisen.

Dienstverlening Stadskantoor en Wijkservicecentrum Vleuten De Meern
Opschaling dienstverlening en openstelling in WSC Vleuten De Meern
In het licht van de versoepeling van de landelijke maatregelen, schaalt Burgerzaken sinds 28 april jl. 
haar dienstverlening stapsgewijs weer verder op. Dit betekent dat wij zorgvuldig en met in achtneming 
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van de veilige inrichting voor bezoekers en medewerkers meer balies op het Stadskantoor 
openstellen. Na een verbouwing begin juni op het Wijkservicecentrum, om de anderhalve meter 
afstand te garanderen in de publieke ruimte en aan de balies, zal vanaf 15 juni a.s. ook de 
dienstverlening in het Wijkservicecentrum Vleuten De Meern weer plaatsvinden. Zowel het 
Stadskantoor als het Wijkservicecentrum blijft voorlopig nog gesloten op donderdagavond, 
dinsdagochtend en dinsdagavond. Naar bevind van zaken zullen wij in het Stadskantoor de 
dienstverlening ook op andere tijden weer uitbreiden. 

Openstellen online afspraken maken
De afgelopen periode zijn de afspraken voor alle producten en diensten via het KCC gemaakt, zodat 
wij deze in eerste instantie hebben kunnen prioriteren op urgentie en belangrijkheid. Daarnaast gaf dit 
ook de beste mogelijkheid om inwoners gericht ondersteuning te kunnen bieden en hebben wij 
gestaag de afgelopen weken de dienstverlening al uit kunnen breiden. Vanaf 1 juni a.s. zal het in 
toenemende mate weer mogelijk zijn om online afspraken te maken.

Huwelijken
Vanaf de start van de crisis hebben wij betrokkenen bij geplande huwelijken allemaal gebeld om 
alternatieven te bekijken. Veel huwelijken werden geannuleerd vanwege de sluiting van locaties of 
werden omgezet naar een eenvoudig of flitshuwelijk. Vanaf 1 juni opent het stadhuis haar deuren ook 
weer voor de reguliere huwelijken in de grote trouwzaal en kleine zaal. Het aantal genodigden voor de 
grote zaal is maximaal 30 en de kleine zaal voor maximaal 16 personen om anderhalve meter afstand 
te kunnen garanderen. Wanneer vanaf 1 juli a.s. grotere groepen toegestaan zijn tot een maximum 
van 100 personen, wordt in het stadhuis een voorziening getroffen, die het mogelijk maakt grotere 
groepen tot een maximum van 60 personen te accommoderen, bij het voltrekken van huwelijken.

Geboorteaangiften
Vanaf eind april biedt Burgerzaken de geboorteaangifte vanuit huis digitaal aan (met DigiD), waarbij 
wij veiligheidsmaatregelen treffen door aangiften handmatig te controleren. Bij normalisering van de 
situatie vervalt deze arbeidsintensieve situatie voor geboorteaangiften, tenzij er in de tussentijd voor 
verdere digitalisering veilige oplossingen zijn.

Pilot Flitshuwelijk
De pilot flitshuwelijk is 1 maart jl. gestart voor een periode van zes maanden. De raad is toegezegd 
om in de pilot na te gaan of er (voldoende) animo is voor een flitshuwelijk en in september de raad 
hierover te informeren. Als gevolg van de coronamaatregelen is echter de basis voor een goed 
oordeel veranderd. Veel reguliere huwelijken zijn vanaf 16 maart jl. niet voltrokken. Bruidsparen die 
toch graag wilden trouwen, werden tegemoet gekomen door het aanbieden van een flits- of eenvoudig 
huwelijk op de geplande trouwdatum. Door deze situatie in de afgelopen periode, kunnen wij niet een 
onderbouwd oordeel geven over de meerwaarde van het flitshuwelijk, aangezien de motivatie van 
bruidsparen om te kiezen voor dit type huwelijk veelal een alternatieve keuze betrof. Per 1 juni a.s. 
behoren alle typen huwelijkssluitingen weer tot de mogelijkheden. Wij zullen de pilot flitshuwelijken 
dan ook met 6 maanden te verlengen. Zo kan de oorspronkelijke vraag en motivatie voor een 
flitshuwelijk zuiver worden gemeten, omdat de beperkende maatregelen niet meer het keuzeproces 
voor een huwelijkstype beïnvloeden

Financiële compensatie door het Rijk
Utrecht is – net als alle gemeenten – vanaf de start van de coronacrisis loyale uitvoerder van alle 
Rijksmaatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De coronacrisis 
heeft ook forse financiële effecten voor alle gemeenten. Wij zien onze inkomsten sterk teruglopen en 
sommige uitgaven sterk stijgen. Het gisteren aangekondigde voorschot van het kabinet op de 
definitieve compensatie is daarom van harte welkom, maar is een eerste stap, die vraagt om 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-financiele-impact-corona-maatregelen-op-medeoverheden
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vervolgstappen. Zonder die vervolgstappen is deze stap veel te bescheiden. Zo trekt het kabinet €225 
mln uit als compensatie voor gederfde inkomsten tot 1 juni a.s. voor alle gemeenten in Nederland. De 
G4 alleen al heeft tot 1 juni a.s. zeker €200 mln. minder inkomsten. Ook de komende maanden zullen 
wij verdere inkomsten mislopen.
 
Voor de compensatie van reële kosten ná 1 juni a.s. doet het kabinet nog te weinig harde 
toezeggingen. Hiermee komt de inzet van gemeenten voor het opvangen van de gevolgen voor de 
coronacrisis onder druk te staan en lopen bestaande tekorten in het sociaal domein verder op. De 
minister erkent in de brief dat de financiële positie van gemeenten voor crisis al niet stevig was 
vanwege de uitgaven in het sociaal domein. Het is belangrijk dat het kabinet op korte termijn 
duidelijkheid geeft over compensatie voor de extra kosten voor de GGD’s, de veiligheidsregio’s, de 
kosten van de bijstand, extra opvang daklozen en het openbaar vervoer. Ook voor de inrichting en 
handhaving van de anderhalvemetersamenleving is die duidelijkheid op korte termijn noodzakelijk. 

Tot slot
Wij hechten eraan te benadrukken dat, ondanks de versoepeling van maatregelen per 1 juni a.s., nog 
steeds sprake is van een crisissituatie en van het advies ‘vermijd drukte’. De komende weken zal 
blijken of de versoepeling van de maatregelen zich verdraagt met een blijvend gunstige ontwikkeling 
van het coronavirus Covid-19. Wij zetten ons daar vol voor in en bouwen, net als in de afgelopen 
maanden, op het aanpassingsvermogen van de stad en zijn inwoners. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


