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Geachte leden van de raad,

In vervolg op onze brief van 3 april jl. informeren wij u over de laatste stand van zaken van de 
gevolgen en aanpak van het coronavirus in Utrecht. Wij gaan daarbij eveneens in op de openstaande 
punten uit de vergadering van de raadscommissie Mens en Samenleving op 2 april jl.

Nog steeds zetten mensen in alle sectoren zich in om het coronavirus en de gevolgen te helpen 
bestrijden. Afgelopen dinsdag benadrukte minister-president Rutte dat de kans op normalisering 
groter wordt als iedereen zich aan de maatregelen houdt en blijft houden. Verder gaf hij aan het een 
reële mogelijkheid te vinden dat maatregelen na 28 april a.s. van kracht blijven. Dat geldt ook voor 
Utrecht. Het sterkt ons in de gekozen aanpak die zich zowel richt op beperking van de verspreiding 
van het virus zelf als het beperken de van effecten van de getroffen maatregelen op langere termijn.

Veiligheid 
Situatie in de stad
Het merendeel van de mensen houdt zich onverminderd goed aan de maatregelen. Er wordt afstand 
gehouden en ondernemers nemen adequate maatregelen in hun winkels. Wel zien wij dat het op 
sommige locaties in de stad druk is, met name in de loop van de middag en het begin van de avond. 
Het mooie weer speelt hierbij ontegenzeggelijk een rol. Het gaat onder andere over de parken 
(waaronder Oog In Al en Lepelenburg), sportgelegenheden in de openbare ruimte en hotspots in 
Overvecht en Kanaleneiland waar jeugd blijft afspreken. De drukte zien wij ook in buurten waar veel 
studenten wonen. Wij verlengen het bestaande flexibele cameratoezicht in Overvecht en Zuidwest 
met twee maanden, als onderdeel van de handhaving van de maatregelen. Sinds afgelopen weekend 
is de skatebaan in het Griftpark afgesloten, vanwege herhaaldelijke drukte waarbij onvoldoende 
afstand werd gehouden. 

Ook op de Kanaalstraat/Damstraat is het op bepaalde momenten erg druk waarbij onvoldoende 
afstand wordt gehouden. Hierbij gaat het om drukte door winkelend publiek maar ook om jeugd en 
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jongvolwassen publiek die deze straten als ontmoetingsplek gebruiken. Er zal daarom de komende 
tijd extra toezicht worden gehouden in de Kanaalstraat. Bij overtreding van de voorschriften worden 
ook boetes uitgeschreven. 

Ook met het aanstaande Paasweekend verwachten wij meer drukte op straat en in de parken. Wij 
houden bovendien rekening met drukte op de meubelboulevard, bij bouwmarkten en tuincentra. 
Toezicht en Handhaving en politie zullen actief blijven controleren op de geldende maatregelen. Het 
komende weekend gaan politie en het Hoogheemraadschap ook toezichthouden op het Utrechtse 
water.

Slimmelden app
In de Slimmelden app is een aparte categorie aangemaakt voor het doen van meldingen over 
coronamaatregelen (1,5m afstand en groepsvorming). Wij hopen daarmee het doen van meldingen én 
de opvolging daarvan verder te vergemakkelijken en versnellen. Binnenkort zal deze categorie ook 
meteen als pop-up verschijnen bij het openen van de Slimmelden app, zodat het voor bewoners 
meteen duidelijk is waar ze met hun melding terecht kunnen.

Volksgezondheid
Snelle verspreiding coronavirus Covid-19 in Zuylenstede
Deze week trekken signalen van snelle verspreiding van corona in verpleeghuizen sterk de aandacht. 
Ook in Utrecht hebben wij te maken met een dergelijke verspreiding. Sinds 8 april jl. is de gemeente 
aangesloten bij gesprekken van Vecht en IJssel (woonzorglocatie Zuylenstede), GGDrU, de GHOR 
en zorgverleners over een uitbraak van het coronavirus Covid-19 in zorgcentrum Zuylenstede om een 
uitbraak management plan op te stellen. Aanleiding waren signalen van besmettingen en het 
overlijden van patiënten en bewoners in beide torens van dit complex.

De zorgorganisatie Vecht en IJssel heeft op de locatie Zuylenstede een verpleeghuis gevestigd maar 
verhuurt er ook appartementen aan particulieren. De verpleeghuiszorg wordt geleverd door Vecht en 
IJssel, de huurders ontvangen hulp van diverse zorgpartijen uit de stad.  

In samenspraak met de GGDrU en de GHOR is er voor Zuylenstede een uitbraak management plan 
gemaakt. Onderdelen daarvan zijn het beëindigen van mogelijkheden van bezoek aan huurders, een 
gerichte benutting van een aparte cohortafdeling voor verpleging van mensen met het coronavirus 
Covid-19 en het per 10 april uitplaatsen van huurders met klachten naar een regionale verpleegunit. 
Daarnaast worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders van de bewoners die huren in 
Zuylenstede, onder andere over het zoveel mogelijk testen van huurders met klachten.

Aanpassingen in aanpak bestrijding verspreiding coronavirus
Sinds 1 april jl. is sprake van de volgende aanpassingen in de aanpak van de bestrijding van de 
verspreiding van het coronavirus.

Testbeleid
Sinds maandag 6 april zijn de mogelijkheden verruimd om, voor noodzakelijke zorgcontinuïteit, ook 
zorgprofessionals buiten het ziekenhuis bij klachten te kunnen testen. In lijn met de afspraken over 
het testbeleid tussen het Landelijk Centrum infectieziekten en het veld, heeft de GGDrU alle 
zorgorganisaties uit de regio geïnformeerd over het verruimde testbeleid, met een toelichting op de te 
volgen procedure. Zie voor nadere informatie:
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/corona-inzet-en-testbeleid-zorgmedewerker
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https://lci.rivm.nl/nieuws/aanpassingen-testbeleid-zorgmedewerkers-covid-19 

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals 
ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum) biedt sinds 1 april jl. via een contactpunt psychosociale 
ondersteuning voor (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden. Het contactpunt is zeven 
dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur. 

Zorghotels regio Utrecht 
Voor niet acute zorg aan mensen die besmet zijn met het coronavirus wordt gewerkt aan een 
regionaal aanbod. Dit gebeurt door de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU in afstemming 
met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In de gemeente Utrecht is sinds 3 april jl. het 
Buurtzorgpension aan de Beneluxlaan operationeel (24 bedden). Een tweede opvanglocatie voor niet 
acute zorg binnen de gemeente is in ontwikkeling. Aan het einde van deze week dienen er 12 bedden 
voor palliatieve zorg aan Covid-patiënten beschikbaar te zijn en ongeveer 400 bedden voor zorg aan 
Covid-patiënten die buiten het ziekenhuis geboden kan worden. 

Advies aan zorginstellingen door GGDrU 
GGDrU krijgt veel vragen van zorginstellingen over corona. Daarom is het team Advies 
Zorginstellingen opgeschaald (met artsen, verpleegkundigen en ondersteuning) om deze organisaties 
van advies te voorzien. Ook doet het team Advies Zorginstellingen een belronde langs de 
zorginstellingen in de regio met één of meerdere corona-patiënten, om advies op maat te geven. 

Vaccinaties jeugdgezondheidszorg
De JGZ in Utrecht heeft daarnaast deze week een brief uitgedaan met een oproep en uitnodiging voor 
de meningokokkenvaccinatie van 14-jarigen, die woensdag 15 april a.s. van start gaat. Jongeren 
zullen vanwege coronamaatregelen op individuele basis worden uitgenodigd. De vaccinatiecampagne 
heeft als inzet om de jongeren allemaal voor 1 juli a.s. gevaccineerd te hebben. Op de website van 
het centrum Jeugd en Gezin is deze week het aangepaste dienstenrooster van de JGZ gepubliceerd 
en een Q&A met veelgestelde vragen over de uitvoering van noodzakelijke vaccinaties rekening 
houdend met coronamaatregelen.

Beantwoording openstaande vragen raadscommissie 2 april jl.
Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 2 april jl. heeft de burgemeester namens ons 
toegezegd schriftelijk terug te komen op de vragen van de fractie van Stadsbelang.

Werken volgens protocollen 
De bestaande protocollen en richtlijnen van het RIVM bieden goede handvatten voor de 
hulpverlening. In de praktijk kunnen de protocollen en richtlijnen soms niet op alle punten worden 
gevolgd. Dit is het geval bij het protocol niet ziekenhuisgebonden zorg op het punt van het gebruiken 
van persoonlijke beschermingsmaterialen. Landelijk en regionaal heeft de beschikbaarheid en 
distributie van PBM veel aandacht. Volgend op het Rijksbesluit over landelijke inkoop en regionale 
distributie heeft de Directeur Publieke Gezondheid sinds 25 maart jl. bij het organisatieonderdeel 
GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) van de Veiligheidsregio Utrecht 
enkele medewerkers belast met dagelijkse afstemming met ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorg, 
gehandicaptenzorg en GGZ over persoonlijke beschermingsmaterialen en met het regelmatig 
uitvragen van de behoefte. Op basis daarvan volgt de dagelijkse verdeling van voorhanden 
persoonlijke beschermingsmaterialen onder prioritaire doelgroepen (ziekenhuizen, huisartsen, GGD-n 
en ambulancepersoneel) en partijen in de niet acute en niet ziekenhuisgebonden zorg. 

https://lci.rivm.nl/nieuws/aanpassingen-testbeleid-zorgmedewerkers-covid-19
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Gebruik van LCI richtlijnen
Voor zogeheten niet ziekenhuisgebonden zorg is een RIVM protocol dat door de GGDrU actief is 
verspreid onder alle zorginstellingen in de stad en de regio Utrecht. Aanvullend daarop heeft het 
GGDrU het team Advies Zorginstellingen eind vorige week uitgebreid. Via een apart nummer kunnen 
zorgprofessionals bij de GGDrU terecht voor vragen. Daarnaast verzorgt de GGDrU online sessies, 
geven ze factsheets uit en worden zorginstellingen in de regio met coronapatiënten gebeld voor 
advies op maat.

Beschikbaarheid materialen zorginstellingen
De GHOR inventariseert in opdracht van de Directeur Publieke Gezondheid de behoeften van 
zorginstellingen in de regio. De gemeente beschikt niet over een eigen registratie van persoonlijke 
beschermingsmaterialen per instelling.

Registratie meldingen Covid-19
De registratie en procedure staan in de Wet Publieke Gezondheid (WPG, de artikelen 21, 22, 24 en 
29). Kort samengevat: De WPG schrijft bij een A-ziekte voor dat zorgprofessionals Covid-19 
besmettingen onmiddellijk dienen te melden aan de GGD. Per melding worden de NAW-gegevens 
van de besmette persoon doorgegeven. De GGD legt van de meldingen een registratie aan.

Capaciteit zorgpersoneel
Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zijn de planning van de capaciteit en de 
organisatie, spreiding en coördinatie van patiëntenzorg en inzet van personeel vrijwel dagelijks aan de 
orde. Onderdeel van het beraad zijn ook de onderlinge inhuur of uitleen van zorgpersoneel met een 
BIG-registratie (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Partijen in de verpleegkundige- en 
gehandicaptenzorg zullen naar verwachting aansluiten op de raamovereenkomst die hiervoor is 
ontwikkeld. Daarnaast is Utrechtzorg, de regionale arbeidsmarktorganisatie voor de zorg aangesloten. 
Via Utrechtzorg wordt benodigd extra personeel geleverd voor initiatieven zoals zorghotels.

Onderwijs en jeugdhulpverlening
Ieder kind in beeld
Diverse fracties hebben tijdens de vergadering van de raadscommissie op 2 april jl. aandacht 
gevraagd voor kinderen die mogelijk uit beeld raken. De afgelopen weken is er een grote inzet 
geweest om alle leerlingen over wie zorgen zijn bij de onderwijs- en zorgpartners in beeld te brengen. 
Met het afwegingskader dat uw raad heeft ontvangen zijn daar belangrijke stappen in gezet. Een 
belangrijke stap daarin is in beeld te brengen of en welke leerlingen door de onderwijsinstellingen de 
afgelopen weken niet zijn bereikt of wel zijn bereikt maar die niet of nauwelijks deelnemen aan 
onderwijs op afstand. 

De situatie in het Primair Onderwijs is nu dat, op basis van informatie van 15 van de 18 
schoolbesturen, in totaal 47 leerlingen niet in beeld zijn. Het totaal aantal PO-leerlingen in Utrecht is 
30.681. In het Voortgezet Onderwijs zijn in totaal vier leerlingen niet in beeld. Voor deze 51 kinderen 
wordt actie ondernomen. Volgende week start Leerplicht met het thuis bezoeken van leerlingen. Met 
het MBO zijn wij nog in contact om alle studenten in beeld te brengen. De goede samenwerking 
tussen de Utrechtse kernpartners zorgt ervoor dat het over het algemeen goed lukt alle jongeren in 
beeld te hebben en te bereiken. 
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Binnen de Utrechtse Onderwijs Agenda is afgesproken om de instroom van vierjarigen uit te stellen 
zolang de scholen onderwijs op afstand verzorgen. Deze kinderen kunnen in deze fase als nodig 
langer gebruik maken van de kinderopvang. In deze periode zal er wel al contact worden gezocht 
door de docent van de instroomgroep met de ouders. Indien kinderen in deze periode gebruik blijven 
maken van (verlengde) kinderopvang, dan blijven de huidige teruggave regels op dezelfde manier van 
kracht.

Opvang van kinderen 
De afgelopen week hebben wij het beroep op de opvang van kinderen iets zien toenemen. Dit betreft 
kinderen met ouder(s) met een cruciaal beroep en kinderen, waarbij op basis van het 
bovengenoemde afwegingskader is besloten dat zij ook opvang nodig hebben. Er kan nu nog worden 
voorzien in het bieden van noodopvang aan alle kinderen die er een beroep op doen. Samen met de 
schoolbesturen monitoren wij nauwgezet hoe zich dit ontwikkelt.

Kansengelijkheid en begeleiding van kinderen die het nodig hebben
Kinderen die een hoog risico lopen op achterstanden en kinderen die thuis minder kansen hebben om 
zich te ontwikkelen, hebben juist goede ondersteuning thuis nodig in hun leerproces. Ondersteuning 
die in de thuissituatie niet altijd geboden kan worden. De afgelopen weken zijn er allerlei initiatieven 
ontstaan om deze kinderen toch te ondersteunen. Ze worden bijvoorbeeld op afstand bijgestaan door 
studenten van de Universiteit Utrecht. Ook zet Taal Doet Meer vrijwilligers in om extra ondersteuning 
te bieden, en schakelen zij met andere initiatieven die hieraan een bijdrage willen leveren. Academie 
10, een VO school in Leidsche Rijn, werd in de brief van de minister van OCW (3 april jl.) als goed 
voorbeeld genoemd. Zij zetten extra vrijwilligers in om kinderen meer aandacht te geven in deze 
periode. De VO-raad neemt het voortouw om dit initiatief verder op te schalen.

De komende periode blijven wij ons inzetten om alle kinderen de persoonlijke ondersteuning te bieden 
die zij nodig hebben om het onderwijs op afstand mogelijk te maken, en op die manier alle kinderen 
maximale kansen te bieden. Wij zijn dankbaar voor de inzet van de vele professionals en vrijwilligers 
die dit iedere dag mogelijk maken.

Kwaliteit van onderwijs op afstand
VO en MBO leggen een grote prioriteit bij de leerlingen en studenten in het examenjaar. De inzet is 
om in deze periode een volwaardig diploma af te geven. Voor het VO geldt dat zij zich de komende 
periode richten op het afnemen van de laatste schoolexamens die ze voor 1 juni a.s. moeten 
afronden. Het ministerie van OCW heeft deze week de aangepaste slaag-zak-regeling 2020 
gepubliceerd. 

Het MBO zet zich in om alle studenten de mogelijkheid te bieden om de praktijkexamens af te ronden. 
In deze tijden kunnen veel praktijkopdrachten in de reguliere setting geen doorgang vinden. Het MBO 
zoekt naar zo reëel mogelijke praktijksituaties om een volwaardig examen af te nemen. Als voorbeeld 
kan een praktijkexamen afgenomen worden in een leegstaande winkel. Aan de kwaliteit van 
examinering wordt ook in deze omstandigheden niet ingeboet. 

Op dit moment zijn er nog geen passende oplossingen voor stages die niet door kunnen gaan. Dit 
treft studenten in het MBO, HBO en WO. Zeker in de niet vitale beroepen zijn de stages gestopt. Ook 
in de vitale beroepen komt dit voor, onder anderen doordat er onvoldoende begeleiding kan worden 
geboden. Vanuit het MBO komen zorgelijke signalen dat het gebrek aan stageplaatsen langer kan 
gaan duren. Door onzekerheid bij de werkgevers worden stageplekken teruggetrokken die in het 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
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nieuwe schooljaar starten. Samen met het MBO zullen wij werkgevers oproepen om toch te proberen 
om zoveel mogelijk stageplekken aan te bieden in het nieuwe schooljaar.

Meivakantie
Tijdens de vakantie verzorgen de scholen geen onderwijs op afstand. Op dit moment inventariseren 
wij welke kinderen tijdens meivakantie noodopvang nodig hebben. De komende week zal tussen 
onderwijs en kinderopvang overleg zijn over de invulling hiervan. 

Welzijn, ondersteuning en zorg
Sociaal makelaarschap
In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is een tas met materialen ontwikkeld (denk aan leesboek, 
stoepkrijt en complimentenkaarten) voor gezinnen om deze periode goed door te komen. De tas is al 
200 keer uitgereikt. DOCK bereidt nu voor om dit stedelijk uit te breiden, in samenwerking met Zimihc, 
SportUtrecht en Buurtteam J&G. Verder zijn er 68 telefoontjes binnen gekomen bij de NIZU-hulplijn en 
tussen de 200 en 1.000 bezoekers per dag op www.nizu.nl/corona.

In Lunetten is in samenwerking met Lunetten Wil Wel en het Wijkinfopunt een folder gemaakt en 
verspreid voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. In de folder staan telefoonnummers die mensen 
kunnen bellen voor hulp of een luisterend oor. DOCK houdt in overleg met de buurtteams de 
bewoners in de gaten die mogelijk vereenzamen, bellen hen voor een praatje of verbinden ze aan 
ander contact. In Overvecht is deze week gestart met koken en bezorgen van maaltijden vanuit 
buurtcentrum de Boog. Vrijwilligers en sociaal makelaars helpen hierbij.

Nu bekend is dat de maatregelen langer gaan duren, treft DOCK samen met de partners in de wijken 
voorbereidingen om activiteiten te organiseren voor sommige gezinnen. Daar waar het eerder niet 
goed ging, willen wij deze gezinnen ontlasten en het risico verkleinen dat het mis loopt. Hierin werkt 
DOCK nauw samen met onze andere partners.

Financiering gecontracteerde zorg
Wij maken met de gecontracteerde aanbieders voor zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo 
aangepaste afspraken over de financiering gedurende de coronacrisis om ervoor te zorgen dat 
continuïteit van de zorg en organisaties geborgd blijft en het personeel behouden kan worden. De 
meeste zorg en ondersteuning gaat, weliswaar in aangepaste vorm, door. De taakgerichte bekostiging 
biedt voldoende ruimte voor aanbieders om te doen wat nodig is. In de accountgesprekken sturen wij 
op maximale en passende inzet voor de eigen cliënten en noden in de stad. Er worden specifieke 
afspraken gemaakt met (kleinere) aanbieders waar wij betalen op basis van geleverde prestaties 
(p*q). En voor partijen die extra kosten moeten maken om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen en 
maatregelen treffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij sluiten wij aan bij de 
landelijke richtlijn die het Rijk met de VNG heeft gemaakt.

Ondersteuning en zorg voor kwetsbare Utrechters
Als gemeente wijzen wij onze samenwerkingspartners expliciet op het volgen van de richtlijnen van 
het RIVM en de Rijksoverheid. Vooralsnog hebben wij geen signalen dat er samenwerkingspartners 
zijn die afwijken van deze richtlijnen. Door het ministerie van VWS wordt gewerkt aan aanvullende 
richtlijnen voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers in coronatijd. 
Zodra deze bekend worden, zullen wij de richtlijnen actief delen met onze partners in de stad om te 
zien wat dit betekent voor de zorg en ondersteuning die zij nu bieden.

http://www.nizu.nl/corona
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Wij hebben veelvuldig contact met de partners in de stad over de manier waarop nu invulling wordt 
gegeven aan de zorg en ondersteuning. Veel van de begeleiding wordt nu op afstand ingevuld 
(telefonisch, beeldbellen, andere digitale instrumenten). Buurtteam Sociaal houdt daarnaast drie 
locaties bemand voor afspraken waarbij persoonlijke begeleiding noodzakelijk is (zoals huiselijk 
geweld en financiële crisis). Daarnaast zien wij in de stad veel creatieve (digitale) initiatieven om 
ondersteuning of activiteiten te blijven bieden. Zo organiseert De Wilg bijvoorbeeld, van maandag tot 
en met vrijdag op Facebook ‘De Wilg draait door’. Een programma met spelletjes, muziek, sport en 
beweging en creativiteit. Het Stut Theater plaatst elke week een filmpje genaamd ‘Stut op de Rol’ 
waarin ze mensen aanmoedigen om thuis, voor zichzelf en/of een ander, iets creatiefs te doen. Mooie 
initiatieven om mensen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te blijven. De online initiatieven 
die ook open staan voor andere Utrechters worden verzameld op utrecht.jekuntmeer.nl.

Toegankelijkheid
Via het Solgu (Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht) hebben wij een aantal signalen ontvangen 
van inwoners met een beperking. Waar mensen met een beperking normaal gesproken hun 
boodschappen vaak online doen, is dat nu een probleem, omdat deze service vaak overbelast is. Er is 
contact opgenomen met Albert Heijn. Zij gaven aan dit signaal te kennen en gaan na of een oplossing 
mogelijk is. Wij vragen ook andere supermarktketens en bezorgservices om dit te doen. Het onderwijs 
maakt gebruik van onlinesystemen. Voor ouders met een visuele beperking is het door het grote 
aantal en wisselende systemen vrijwel ondoenlijk om hun kinderen te begeleiden. Wij vragen scholen 
of zij hier (beter) aandacht voor hebben. Veel softwaretools en systemen waarmee op afstand 
gewerkt wordt zijn niet toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Zo zit een blinde man bijvoorbeeld 
alleen op kantoor terwijl al zijn collega’s thuiswerken. Studenten kunnen de lessen op afstand niet 
altijd volgen. Zij maken zich zorgen over het op afstand tentamen doen, over extra studievertraging en 
bijbehorende financiële problemen. Deze situatie kan het gevoel van eenzaamheid, er niet bij horen 
en niet gezien worden, met zich meebrengen. Het Solgu heeft dit signaal inmiddels neergelegd bij de 
Universiteit en Hogeschool.

Maatschappelijke Opvang
Dak- en thuislozen: tijdelijke extra locatie 24-uuropvang aan de Marco Pololaan
Zoals aangekondigd in de raadsbrief van 3 april jl., is op 8 april jl. een tijdelijke extra locatie voor 24-
uursopvang van daklozen geopend. De locatie is gevestigd in een pand van het Leger des Heils aan 
de Marco Pololaan. Dit pand functioneert normaal gesproken als inloop- en dagactiviteitencentrum 
voor cliënten van het Leger des Heils, maar stond leeg vanwege het vervallen van dagactiviteiten in 
verband met de coronamaatregelen. Door het pand tijdelijk te gebruiken als extra 24-uursopvang voor 
daklozen, wordt de druk op de overige 24-uurslocaties verlicht. De drukte op alle locaties is groot, 
omdat gedurende de coronamaatregelen ook niet-rechthebbenden 's nachts worden opgevangen. Met 
name op de Stadsbrug verbleven teveel personen om 1,5 meter afstand goed in acht te kunnen 
nemen. Met de opening van de extra 24-uurslocatie kan extra opvang gerealiseerd worden voor 16 
personen, die tot dan toe op de Stadsbrug verbleven. Zowel op de Stadsbrug, met circa 25 plekken 
en op de nieuwe locatie kan de opvang beheersbaar en verantwoord worden uitgevoerd. De extra 24-
uurslocatie wordt gesloten zodra het afschalen van de coronamaatregelen dat mogelijk maakt. Op 6 
april jl. zijn alle omwonenden via het bijgevoegde wijkbericht geïnformeerd over de tijdelijke locatie. Zij 
hebben op 7 april jl. de mogelijkheid gekregen om via een live-chat vragen over de locatie aan de 
gemeente te stellen. Via deze live-chat zijn geen reacties binnengekomen. De direct omwonenden 
hebben daarnaast de mogelijkheid gekregen om via video-bellen 1-op-1 contact met de gemeentelijke 
projectleider op te nemen met vragen over de locatie. 

https://utrecht.jekuntmeer.nl/start/filter?s-answer[4][]=1761
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Dak- en thuislozen: Straatnieuws Utrecht
De Coronamaatregelen treffen ook Stichting Straatnieuws Utrecht en haar verkopers. Straatnieuws 
heeft haar activiteiten gestaakt tot ten minste juni 2020. Verkopers van de krant worden hierdoor flink 
getroffen, nu zowel de activiteiten rondom verkoop als inkomsten uit verkoop tijdelijk wegvallen. 
Straatnieuws compenseert verkopers op wekelijkse basis naar rato van gemiddelde verkoopcijfers en 
zet al haar kanalen in om te zorgen dat verkopers goed van deze regeling op de hoogte gebracht 
gaan worden. Vanuit gemeentezijde financieren wij deze maatregelen ter overbrugging tot juni 2020. 
Wij zijn in gesprek met Straatnieuws over verdere mogelijkheden na juni en invulling van hun 
activiteiten.

Werk en Inkomen
Coulance nutsbedrijven
De fractie van de SP heeft in de commissievergadering van 2 april jl. gevraagd of er 
coulanceregelingen bestaan voor betalingsachterstanden van nutslasten. Utrecht heeft samen met de 
landelijke Armoedecoalitie een oproep gedaan voor coulance voor mensen die gedurende de 
coronacrisis moeite hebben om de vaste lasten te betalen. Daarbij hebben wij specifiek opgeroepen 
om geen energie en water af te sluiten. Alle waterbedrijven van Nederland geven gehoor aan deze 
oproep. Ook energiebedrijven geven bij monde van de branchevereniging EnergieNed aan coulant te 
zullen omgaan met betalingsachterstanden. De precieze invulling van deze coulance verschilt echter 
per bedrijf. Mocht een energiebedrijf toch van plan zijn om te gaan afsluiten, dan wordt de gemeente 
hier altijd over geïnformeerd. Wij bieden de inwoner dan altijd schuldhulpverlening aan, zodat 
afsluiting kan worden voorkomen.

Voedselbank
Wij hebben nog steeds nauw contact met de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU). De SVU geeft aan 
de afgelopen weken een lichte stijging te zien van het aantal aanvragen voor een voedselpakket. Elke 
aanmelder krijgt direct een pakket. Mensen gaan niet eerst op een wachtlijst. De screening die de 
SVU normaal gesproken vrij snel na de start van het verstrekken van een pakket doet, laat de SVU 
vooralsnog achterwege.

Participatie
Samen stad maken 
Hoe maken wij samen de stad in deze tijden? Wij maken daarbij iedere keer een bewuste afweging of 
het project met, zonder of met ’light’ participatie door kan gaan. Veel bewoners en ondernemers 
hebben nu andere zaken aan hun hoofd. Fysieke bijeenkomsten zijn voorlopig niet mogelijk, maar er 
is veel wél mogelijk op het gebied van participatie. Naast online participatie gebruiken wij ook de meer 
traditionele middelen als wijkberichten en telefonische gesprekken. Bij verschillende projecten zetten 
wij online participatie in.

Voor de Omgevingsvisie Kanaleneiland/Transwijk wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de geplande 
bijeenkomsten in de zaal online doorgang kunnen vinden. Wij denken ook aan het organiseren van 
webinars met filmpjes en chatbox. Rondom de Omgevingsvisie Binnenstad wordt gewerkt aan een 
filmpje dat mensen op elk gewenst moment online kunnen bekijken een waar zij online op kunnen 
reageren. Tevens kunnen zij zich opgeven voor online verdiepingsbijeenkomsten op verschillende 
thema’s. Alle ervaringen die wij nu op doen, wordt in de organisatie gedeeld via mails, digitale 
overleggen en via intranetpagina ‘online participatie’.
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Ter inzage legging bestemmingsplannen
Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen in de stad waarvoor een bestemmingsplan nodig is 
door kunnen gaan en zo min mogelijk vertraging oplopen. Daarom gaan wij door met de 
terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen.

De ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen worden nog steeds op de 
gebruikelijke manier ter inzage gelegd in de hal van het Stadskantoor. Deze ter inzage legging 
gebeurt zowel digitaal (via de website van Utrecht en via ruimtelijkeplannen.nl) als fysiek, met een 
papieren boek met plankaart in de hal van het Stadskantoor. Beide vormen zijn wettelijk verplicht.
Mensen kunnen het bestemmingsplan dus zowel digitaal als fysiek inzien en wij voldoen hiermee op 
dit moment aan de wettelijke verplichtingen. 

Gezien de geldende beperkende maatregelen en de oproep zoveel mogelijk binnen te blijven, hebben 
wij aanvullende voorzieningen getroffen. Als mensen niet naar het Stadskantoor kunnen of willen 
komen vanwege de Coronacrisis en zij de digitale terinzagelegging onvoldoende vinden of niet 
kunnen raadplegen, kunnen zij bellen naar het speciale telefoonnummer 030-2860200. Zij hebben 
dan direct contact de betrokken afdeling, waarbij wordt gezocht naar een passende oplossing. 
Bijvoorbeeld door delen van het bestemmingsplan per post te sturen of door het beantwoorden van 
vragen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat iedereen digitaal (via DigiD) zijn zienswijzen kan indienen en 
daarmee post geen vereiste is. Wij waren al bezig met een aantal pilots hiervoor, maar wij gaan dit nu 
direct voor alle bestemmingsplannen doorvoeren. 

Initiatievenfonds
Initiatievenfondsaanvragen die positief bijdragen aan de situatie rond het coronavirus worden sneller 
afgehandeld. De afhandeling tussen een aanvraag en een besluit kan in een week rond zijn, als de 
aanvraag compleet is. Aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden van het Initiatievenfonds, 
maar als er een noodzaak is om daarvan af te wijken, bieden wij maatwerk. Er kan bijvoorbeeld 
afgeweken worden van het aantonen van draagvlak als wij weten, op basis van kennis bij het 
wijkbureau van wat er leeft in de directe omgeving, buurt of wijk, dat het initiatief voorziet in een 
behoefte en gewaardeerd wordt. Wij leggen de afwijkingen vast zodat ze goed verantwoord kunnen 
worden. Vanzelfsprekend is het ook bij initiatieven van belang dat de RIVM richtlijnen in acht moeten 
(kunnen) worden genomen.

Cultuur
Beperkte passendheid generieke maatregelen voor de culturele sector
Wij krijgen signalen dat de tot nu toe toegezegde vormen van noodbijstand voor de culturele sector 
maar beperkt passend zijn. De voorwaarden van de drie generieke regelingen van het kabinet (NOW, 
TOZO en TOGS) zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van de sector niet in aanmerking komt voor 
de regelingen. Als gemeente staan wij doorlopend in contact met de sector om deze beperkingen in 
beeld te krijgen en waar mogelijk te helpen. Wij staan ook in contact met het Rijk om deze zorgen 
onder de aandacht te brengen. De belangrijkste beperkingen die wij op dit moment uit de sector 
terughoren zijn de volgende: 

NOW in de culturele sector
Maar liefst 60% van de werkenden in de culturele sector is zzp’er, waarmee de grootste groep 
werkenden via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) niet wordt bereikt niet 
uitkeert in het kader van doorbetaling zzp’ers. Daarnaast worden subsidies meegeteld als omzet om 
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te bepalen of sprake is van omzetverlies. Deze bepaling heeft als gevolg dat de tegemoetkoming voor 
loonkosten voor gesubsidieerde culturele instellingen een stuk lager komt te liggen.

TOZO in de culturele sector
Voor zelfstandigen die minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam als zzp’er, ingeschreven staan bij de 
KvK en gemiddeld 23,5 uur per week werken, bestaat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO). Zzp’ers in de cultuursector kunnen in principe op deze regeling een beroep 
doen. De inkomensondersteuning is echter zeer beperkt. Door de atypische vormen waarin veel 
zzp’ers in de culturele sector werken, blijkt een groot deel van hen niet te voldoen aan deze eisen.

TOGS in de culturele sector
Tot slot is er de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Dit kan 
bijvoorbeeld gelden voor festivals, podia, dansscholen, en podiumkunstgezelschappen, en ook 
zzp’ers indien zij aansluiten op de voorwaarden. Echter ook hier geldt dat een aanzienlijk deel van de 
sector niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Lokale media
Vorige week lieten wij u weten contact te hebben met het Rijk over de zorgen rondom de lokale 
media. Wij zijn blij met de aangekondigde maatregelen van het Rijk voor getroffen lokale en regionale 
media. Wij zien de precieze voorwaarden rondom het ‘Tijdelijke Steunfonds voor Lokale 
Informatievoorziening’ tegemoet. Deze zullen op korte termijn door het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek bekend worden gemaakt. Aan de hand hiervan zal ook meer duidelijk worden in 
hoeverre de Utrechtse lokale mediapartijen hier aanspraak op kunnen maken.

Dierenwelzijn
Het fokprogramma van Utrecht Natuurlijk is uitgebalanceerd en wordt bewust, met oog voor- en 
volgens onze vastgestelde normen voor dierenwelzijn, uitgevoerd. De dieren die nu drachtig zijn, zijn 
al enige tijd geleden gedekt. Hoewel de Steedes dicht zijn voor bezoek, kunnen de bezoekers wel 
genieten van de geboorte van de jonge dieren. Via social media als Facebook en Instagram worden 
de volgers op de hoogte gehouden van de geboorte en het wel-en-wee van de nieuwe dieren op de 
Steedes. 

De Geertjeshoeve is een zelfstandige boerderij die geen subsidie ontvangt vanuit de gemeente. Wij 
zien geen reden om verscherpte eisen te stellen aan het dierenwelzijn door het opleggen van een 
fokverbod voor Utrecht Natuurlijk en de Geertjeshoeve.

Inzameling afval
Ondergrondse containers
Nu veel van onze inwoners veelal thuis zijn, hun huizen opruimen en meer online bestellen, zien we 
een toename van het aanbod van huishoudelijk afval. Het afvalaanbod was daardoor de laatste 
weken 24% hoger dan in een gemiddelde gewone week. Hierdoor lopen onze ondergrondse 
containers sneller vol. Gemiddeld vult een ondergrondse container in onze stad in 17 dagen. Nu zijn 
de containers gemiddeld na 13 dagen al vol. De ondergrondse containers worden geleegd op basis 
van vullingsgraad. Wanneer de container een vulgraad van 80% bereikt, wordt deze in de 
eerstvolgende inzamelroute opgenomen. Omdat containers sneller worden gevuld, worden ze ook 
sneller geleegd. De planning en de inzet van de voertuigen is hierop aangepast. Legen bij een lagere 
vulgraad, bijvoorbeeld 70%, betekent dat we nog vaker moeten legen. Dat betekent daardoor meer 
inzet van personeel en materieel.



Burgemeester en wethouders

Datum 10 april 2020
Ons kenmerk 7372324/20200410

11/15

Bijplaatsingen
Wij ontvangen de laatste weken meer meldingen over volle containers en over bijplaatsingen dan in 
een gewone week. Doorgaans ontvangen wij tussen de circa 50 en 100 meldingen per week over 
volle containers. In week 13 en 14 waren dat er respectievelijk circa 190 en 230. Over bijplaatsingen 
ontvangen wij doorgaans tussen de circa 60 en 160 meldingen per week. In week 13 en 14 waren dat 
er respectievelijk circa 150 en 165. In totaal staan bijna 4.000 ondergrondse containers in Utrecht. De 
bijplaatsingen die wij momenteel zien, bestaan voornamelijk uit karton en grof vuil.

Wij roepen iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen om de openbare ruimte netjes te houden, 
afval niet naast de ondergrondse containers te plaatsen en het afval op een goede manier aan te 
bieden. Inwoners kunnen een afspraak maken om hun grof vuil op te laten halen en ze kunnen zelf 
hun grofvuil aanbieden bij één van de afvalscheidingsstations. Wij communiceren hierover via 
verschillende internetpagina’s, social media kanalen en wijkberichten. Ook zijn er stickers op de 
ondergrondse containers geplakt.

Op dit moment ondernemen wij de volgende acties om de bijplaatsingen zo snel mogelijk op te 
ruimen:

 Extra legen van ondergrondse containers bij probleemlocaties;
 Inzet van een extra kraakwagen (vuilniswagen) op de 50 grootse hotspots van bijplaatsingen 

bij ondergrondse containers;
 Extra inzet op het verwijderen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers;
 Extra legen van afval/prullenbakken bij probleemlocaties;
 Plaatsing van extra tijdelijke afvalbakken op een aantal locaties.

Wij houden goed in de gaten of deze extra acties resultaat hebben en zo nodig passen wij onze 
aanpak aan.
 
Afvalscheidingsstations
Op de afvalscheidingsstations is er meer aanbod van afval en een toename van het aantal bezoekers. 
Wij hebben daarom enkele maatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers te 
waarborgen, alsook van de bezoekers. Zo mogen er nog maar maximaal 10 auto’s tegelijk op de 
afvalscheidingsstations komen. Daarop wordt ook gehandhaafd. Door deze doseringsmaatregelen 
kan een wachtrij voor de afvalscheidingsstations ontstaan. Wij roepen bewoners op om voorafgaand 
aan hun bezoek de gemeentelijke website te raadplegen. Hier is per afvalscheidingsstation te vinden 
rond welk tijdstip het relatief rustig is. Wij vragen bewoners het moment van hun bezoek daarop aan 
te passen. Ook wordt op de site nog eens aangegeven welke regels gelden op het 
afvalscheidingsstation.

Grofvuil
Bij het ophalen van grofvuil hebben wij de capaciteit teruggebracht. De vrijgekomen voertuigen 
worden ingezet op het inzamelen van huishoudelijk restafval en op het verwijderen van bijplaatsingen. 
Inwoners kunnen hun grofvuil nog altijd zover mogelijk zelf naar het afvalscheidingsstation brengen. 
Eventueel kunnen zij hier ook een bakfiets voor lenen.
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Huis-aan-huis
Ook bij de huis-aan-huis inzameling zien wij een hoger aanbod: mensen gooien meer afval weg. De 
wagens moeten daardoor wel vaker geleegd worden, maar de routes kunnen in het algemeen binnen 
de normale werktijden afgerond worden.

Maatregelen voor medewerkers
Als werkgever willen wij dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit zijn wij wettelijk 
ook verplicht. Dit geldt altijd, maar tijdens de coronacrisis gelden extra maatregelen om de 
verspreiding van het virus te beperken. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Deze regels zijn 
vertaald in instructies met pictogrammen die zijn opgehangen op de startlocatie en worden dagelijks 
onder de aandacht gebracht. Dagelijks worden tijdens de dagstart met de teamchefs de ervaringen 
besproken en wordt bekeken of extra instructie of aanpassing daarvan nodig is.

De maatregelen hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Wij starten in shifts zodat op de 
startlocatie kan worden voldaan aan het bewaren van anderhalve meter afstand. In verband met de 
afstandseis rijden er maximaal twee medewerkers in het inzamelvoertuig en gaat de derde 
medewerker op de fiets (of met de elektrische scooter) naar de wijk. Tijdens de werkzaamheden 
houden de medewerkers rekening met de afstandseis. De medewerkers krijgen een lunchpakket mee 
zodat zij niet terug hoeven naar de locatie en geen winkel hoeven te bezoeken. Ze hebben 
reinigingsgel voor hun handen en een spray om de cabine te reinigen. Aan het eind van de werkdag 
wordt de cabine van het voertuig gereinigd door een schoonmaakbedrijf. Deze maatregelen komen 
bovenop de altijd al geldende maatregelen zoals het dragen van handschoenen en het wassen van 
de buitenste kledinglaag.

Economische Zaken
Wij staan dagelijks in contact met ondernemers in de stad, betrekken hun signalen bij eventuele 
aanvullende maatregelen voor bedrijven en blijven kijken naar mogelijkheden om men te helpen in 
deze moeilijke periode. Nu de maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april a.s. en van een terugkeer 
naar normaal voorlopig nog geen sprake zal zijn, weten en horen wij dat de situatie voor veel 
ondernemers nijpend is. Wij zien dat veel ondernemers creatieve manieren vinden om producten of 
diensten aan te bieden. En veel Utrechters doen op creatieve wijze moeite om Utrechtse 
ondernemers te blijven ondersteunen. Wij zien al deze inspanningen en waarderen deze inzet enorm.

Geen leges voor evenementen die geen doorgang vinden
In aanvulling op de maatregelen van het Rijk hebben wij besloten dat organisatoren van evenementen 
die als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, geen legeskosten hoeven te 
betalen. Tenzij ze voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 
2020 wel willen organiseren. Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid en tapontheffing, 
en de huur van gemeentegrond brengen wij niet in rekening. Organisatoren van deze evenementen 
ontvangen op korte termijn bericht. Wij onderzoeken welke evenementen onder welke voorwaarden 
verplaatst kunnen worden naar een moment later in het jaar. Daarbij wordt de inzet van de 
verschillende gemeentelijke- en hulpdiensten in ogenschouw genomen, maar ook de behoefte van 
mensen om weer van de openbare ruimte te genieten. 

Overbruggingskredieten voor meer ondernemers
Startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven voldeden vaak niet aan (alle) voorwaarden om van 
de eerder aangekondigde steunmaatregelen gebruik te kunnen maken. Dit signaal is ook vanuit regio 
Utrecht afgegeven. Wij zijn blij dat het Rijk nu heeft besloten om € 100 miljoen vrij te maken voor 
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overbruggingskredieten voor dit type ondernemers. Als regio staan wij in nauw contact met het Rijk 
over de regionale uitvoering hiervan. Het streven is om de regeling vanaf de vierde week van april 
open te stellen. 

Verruiming openingstijden voor betere spreiding
Op 8 april jl. heeft de gemeente een oproep gedaan aan supermarkten en andere winkels in de 
levensmiddelenbranche om hun openingstijden zon- en feestdagen te verruimen, met het oog op het 
Paasweekend. Winkels in de levensmiddelenbranche en supermarkten kunnen avondontheffing 
aanvragen voor openstelling op zon- en feestdagen. Daardoor is er ruimte voor iedereen om 
boodschappen te doen, en worden bezoekersaantallen beter over de dag gespreid. 

Alliantie ondersteuning ondernemers en bedrijven
Economic Board Utrecht (EBU) heeft samen met gemeenten, de provincie, MKB-Nederland Midden 
en een groeiende groep regionale bedrijven de handen ineen geslagen en een tijdelijke corona 
alliantie in het leven geroepen om snel en belangeloos in te spelen op vragen die bij ondernemers en 
bedrijven in de regio Utrecht leven. De Alliantie wil concrete en aanvullende hulp bieden van, voor en 
door bedrijven uit zowel het EBU-netwerk als daarbuiten. Wij werken hieraan mee. Om te weten waar 
de ondernemers van Utrecht tegenaan lopen start de gemeente naast een bewonerspanel ook een 
ondernemerspanel. Ondernemers in Utrecht kunnen zich hier vanaf deze week voor aanmelden via 
ondernemerspanel@utrecht.nl.

Bouwopgave
De afgelopen weken hebben wij met bouwbedrijven, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties 
de gevolgen van de huidige situatie voor de Utrechtse woningbouwopgave in beeld gebracht. Dat 
levert 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. De uitvoering loopt op de meeste plekken in Utrecht door, zij het 
langzamer en met vertraging door een aantal specifieke aandachtspunten (zoals een tekort aan 
werknemers, aanleverproblemen van specifieke grondstoffen en het veilig werken op 1,5 meter 
afstand). Hierbij is wel een duidelijk onderscheid te zien tussen nieuwbouwprojecten en 
renovatie/onderhoudsprojecten die vaak in een bestaande situatie en (deels) binnenshuis 
plaatsvinden. In deze laatste categorie is het beeld wisselend: het komt voor dat werkzaamheden zijn 
stilgevallen of alleen spoedklussen plaatsvinden, maar op andere plaatsen vinden werkzaamheden in 
aangepaste vorm zoveel mogelijk doorgang. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. 

Ook de planvorming (in verschillende planfases) gaat door, op digitale wijze en met enige vertraging 
door de aangepaste manier van werken. Aandachtspunt voor alle partijen is de wijze van participatie 
door belanghebbenden en betrokkenen. Zoals hierboven gemeld hebben wij voor de 
bestemmingsplannen voorzieningen getroffen voor het door laten lopen van bestemmingsplannen. In 
het verlengde daarvan is het belangrijk dat bijvoorbeeld het behandelen en vaststellen van 
bestemmingsplannen door de raad weer spoedig plaats kan gaan vinden. 

Vanuit de gemeente loopt ook het vergunningsverleningsproces volop door. Wij zien tot en met vorige 
week het aantal vergunningaanvragen nog niet teruglopen. 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. Het toevoegen van voldoende 
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en betaalbare woningen (en krapte op de woningmarkt) blijft in Utrecht een urgente opgave voor de 
komende jaren, ongeacht hoe de marktomstandigheden zich ontwikkelen.

Informatievoorziening en dienstverlening
Informatie in andere talen
Vorige week meldden wij dat op de website van de gemeente Utrecht ook informatie beschikbaar is in 
het Engels, Turks en Arabisch. Landelijk is informatie beschikbaar in meerdere andere talen. Dit wordt 
in Utrecht actief onder de aandacht gebracht via onze samenwerkingspartners, zoals Dock en NIZU, 
en via sleutelfiguren in de wijk zoals Amina Berkane, de initiator van de Appgroep Samen 
Kanaleneiland. Wij werken aan een fijnmaziger netwerk zodat nog meer mensen worden bereikt. 

Aanvullende hulpmiddelen voor communicatie
Daarnaast is een servicepunt ingericht voor mensen die extra hulp nodig hebben in het contact met 
de gemeente, bijvoorbeeld mensen die niet goed Nederlands spreken, moeite met lezen hebben of 
doof of slechthorend zijn, internet lastig vinden of moeite hebben met het formuleren van hun vraag. 
Deze mensen kunnen bellen via 030 2861000 of naar www.utrecht.nl/servicepunt gaan: hier vindt u 
een knop voor chat, videochat of contact met een gebarentolk. Medewerkers zijn van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar en spreken verschillende talen en kunnen een tolk 
inschakelen.

Tijdelijke concentratie dienstverlening Burgerzaken in Stadskantoor
In verband met de (beperkende) maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, 
het (verhoogde) ziekteverzuim bij de specialistische medewerkers, zijn wij helaas gedwongen de 
afgifte van rijbewijzen, paspoorten en aangifte van geboorten, overlijden en eerste inschrijving tijdelijk 
te concentreren in het Stadskantoor. Met bewoners die al een afspraak in Vleuten-De Meern hebben 
gemaakt wordt contact opgenomen. Het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern blijft voor het overige 
gewoon open, zodat bewoners en ondernemers op een goede manier doorverwezen kunnen worden 
en/of een andere manier geholpen kunnen worden. Ook blijven bezoekers welkom voor algemene 
vragen.

Verwachte situatie KCC
Wij verwachten dat het aantal telefoontjes naar het Klantcontactcentrum gaat toenemen. Zo kunnen 
inwoners bijvoorbeeld niet meer online een afspraak maken maar loopt dat nu eerst via 14030. Ook 
verwachten wij meer telefoonverkeer van ondernemers vanwege de tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen en zijn er diensten bijgekomen zoals het telefonisch servicepunt. 
Daarnaast willen wij voorkomen dat de werkdruk voor medewerkers, die nu allemaal thuiswerken, niet 
verder toeneemt. Wij hebben er daarom voor gekozen de dienstverlening van het KCC te 
concentreren. Gezien het feit dat er gemiddeld maar 20 telefoontjes op donderdagavond 
binnenkomen, willen wij de avondopenstelling van het KCC op donderdag tijdelijk beëindigen. Door 
deze maatregel kunnen de betrokken medewerkers overdag extra ondersteuning bieden. Daarnaast 
worden extra medewerkers opgeleid om aan de verwachte toenemende vraag te kunnen voldoen.
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Tot slot
De impact van de uitbraak van het coronavirus op de stad heeft u en onze volle aandacht. De 
gevolgen van de uitbraak van het virus zijn ontegenzeggelijk groot, voor Nederland en voor onze stad. 
In de eerste plaats voor de zieken en nabestaanden van overledenen. Maar zoals u ook in deze brief 
heeft kunnen lezen raakt het vele Utrechters. Wederom hebben wij deze brief getracht u zo 
overzichtelijke mogelijk te informeren over welke ontwikkelingen er zijn en waar wij als college op 
acteren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester


