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Geachte leden van de raad, 

‘Nederland gaat op slot’, was de boodschap van de minister-president afgelopen maandag. Een harde 
boodschap, zeker in het licht van de komende feestdagen, maar onvermijdelijk gezien het snel 
stijgende aantal besmettingen en de toename van druk op de zorg.
Voor velen zijn het maatregelen die het dagelijks leven ingrijpend veranderen. Waar een paar weken 
geleden nog voorzichtig gesproken werd over versoepelingen, zijn de beperkingen nu nog heviger 
dan in het voorjaar. En toch vragen wij, in lijn met het kabinet, opnieuw om geduld, discipline als het 
gaat om naleving van de maatregelen en het nemen van verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor 
elkaar. 

Toen het nieuws ons bereikte dat er nieuwe, strengere maatregelen in de maak waren, zijn we gelijk 
aan de slag gegaan om ons daarop voor te bereiden. De boodschap in de vorige raadsbrief (van 9 
december jl), dat dat de laatste coronabrief van het jaar zou zijn, bleek toch te voorbarig. De 
aanscherping van de lockdown is aanleiding om u vlak voor het reces op de hoogte te stellen van de 
laatste stand van zaken op het gebied van volksgezondheid en de invloed van de landelijke 
maatregelen op verschillende beleidsterreinen. 

Volksgezondheid
Testen
De GGDrU merkt een toename van het aantal testverzoeken en past de capaciteit daarop aan. Sinds 
begin deze week is het aantal teststraten op de XL-locatie van rond de twintig opgehoogd naar 
ongeveer vijfentwintig per dag, ofwel capaciteit voor 1.000 extra testen per dag. In de wijk Overvecht 
is de testcapaciteit uitgebreid van 100 naar 200 testen per dag en wordt er elke dag getest, dus ook in 
het weekend.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/1d61d0eb-923e-49eb-aaae-1073e0f801c7
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/lockdown-om-contacten-tot-een-minimum-te-beperken
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/lockdown-om-contacten-tot-een-minimum-te-beperken
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Tijdens de feestdagen en de jaarwisseling zullen de GGDrU teststraten in de regio elke dag geopend 
zijn en daarbij reguliere diensten draaien. Het laboratoriumonderzoek volgt de openingstijden van de 
teststraten. Dit is besloten om mensen snel te kunnen testen, uitslagen zo snel mogelijk door te 
kunnen geven en het BCO snel te laten aansluiten op positieve testuitslagen. Ook binnen het 
callcenter en het bron- en contactonderzoek wordt gewerkt volgens de reguliere roosters. 

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek (BCO)
Vanwege het zeer hoge aantal positief getesten heeft de GGDrU het BCO afgelopen week moeten 
afschalen van ‘volledig BCO’ naar ‘risicogestuurd BCO fase 3’: nauwe contacten worden 
geïnformeerd door de index. Monitoring is tijdelijk opgeschort. Om weer terug te kunnen gaan naar 
‘volledig BCO’ is een daling van het aantal positief getesten tot een stabiel laag niveau vereist. 
Hieronder is te verstaan een daling van het aantal positieve testen tot minder dan 250 per 100.000 in 
combinatie met vindpercentages en aantallen contacten per positief geteste die in staat stellen tot 
volledig BCO.

Vaccinatie
Het kabinet wil starten met het vaccineren van de kwetsbare groepen waar de kans op ernstige ziekte 
en overlijden het hoogst is en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken. Binnen deze 
eerste groep wil VWS het vaccin van BioNTech/Pfizer inzetten voor het vaccineren van de 
zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg (intramuraal en extramuraal), en 
medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Dat zal in de eerste fase gebeuren vanuit 
centrale locaties. 

De GGD-en verwachten vanaf begin 2021 landelijk te starten met de eerste vaccinaties voor 
personeel van langdurige zorginstellingen. De GGDrU hoopt binnenkort uitsluitsel te kunnen geven 
over de gekozen locatie. Als randvoorwaarden hanteert GGDrU: de centrale locatie voor vaccineren 
gaat niet ten koste van de testcapaciteit in de regio en de locatie moet kunnen voldoen aan 
mogelijkheden voor corona-proof vaccineren. 

Sluiting tippelzone
Direct volgend uit de maatregelen van het kabinet is de tippelzone dinsdag om 0.00 uur gesloten. 
Sekswerkers waren in de loop van de maandag via whatsapp al geïnformeerd over de mogelijke 
sluiting. Direct na de persconferentie zijn sekswerkers geïnformeerd over de daadwerkelijke sluiting 
om middernacht. 
Voor sekswerkers die de Tussenvoorziening niet kon bereiken is de huiskamer tot 1.30 uur 
opengebleven om sekswerkers op te vangen en te informeren. Net zoals tijdens de vorige tijdelijke 
sluiting heeft de Tussenvoorziening op de Vleutenseweg een inloopmogelijkheid op afspraak voor 
sekswerkers van de tippelzone opengesteld (dagelijks van 15.00 – 17.00 uur). De gemeente heeft, 
net als bij de vorige sluiting, de financiële vangnetregeling voor sekswerkers op de tippelzone weer in 
werking gezet.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg in Utrecht heeft na de lockdown de dienstverlening en ontmoetingen 
aanpast aan het niveau ‘lockdown’. Dat zijn relatief bescheiden aanscherpingen ten opzichte van de 
taakuitvoering op het risiconiveau ‘zeer ernstig. Ouders kunnen zich via de website Jeugd en Gezin 
Utrecht informeren over de coronamaatregelen en activiteiten die grotendeels wel, maar deels ook 
niet door kunnen gaan de komende tijd.

https://www.jeugdengezinutrecht.nl/
https://www.jeugdengezinutrecht.nl/
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Openbare orde en veiligheid
Vuurwerkinleveracties 
Na de invoering van het landelijk verbod is het afsteken van verschillende vuurwerksoorten rond de 
jaarwisseling illegaal. Een aantal mensen heeft nog vuurwerk van afgelopen jaarwisseling in huis, of 
heeft reeds (illegaal) vuurwerk aangeschaft. De gemeente wil Utrechters de mogelijkheid geven om 
eerder aangeschaft vuurwerk in te leveren, zonder strafrechtelijke consequenties. Hiertoe worden op 
meerdere dagen de komende week vuurwerkinleveracties georganiseerd. Soortgelijke inleveracties 
vinden plaats in een aantal andere gemeenten in Nederland. 

Op woensdag 23 en donderdag 24 december organiseert de gemeente Utrecht inleveracties voor alle 
typen vuurwerk. Ook vuurwerk dat afgelopen jaren reeds illegaal was, kan worden ingeleverd. 

Vuurwerk kan op de volgende momenten en locaties worden ingeleverd:
-           23 december van 10:00 uur tot 13:00 uur bij het afvalscheidingsstation Tractieweg
-           23 december van 15:00 uur tot 17:00 uur bij het afvalscheidingsstation Lunetten
-           24 december van 10:00 uur tot 13:00 uur bij het afvalscheidingsstation Tractieweg
-           24 december van 15:00 uur tot 17:00 uur bij het afvalscheidingsstation De Stits 

Om het mogelijk te maken om vuurwerk veilig in te leveren, te vervoeren en uiteindelijk te vernietigen 
is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de politie over veilige 
inzameling. Dee locaties worden zo ingericht dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan.  

Pardonregeling
Het Openbaar Ministerie heeft besloten een pardonregeling te hanteren voor het inleveren van alle 
typen vuurwerk op de genoemde tijdstippen en locaties. Ook het vervoer naar de inleverpunten, wat 
normaliter verboden is, valt onder deze regeling. Op deze manier kan iedereen straffeloos zijn of haar 
vuurwerk inleveren.

Openbare Ruimte
Binnenstad
De lockdown leidt tot minder bezoekers aan de binnenstad. Onze inzet om de drukte in de binnenstad 
in goede banen te leiden zullen wij daarop aanpassen. Dat betekent onder meer dat we de inzet van 
verkeersregelaars de komende weken afbouwen, de bebording aanpassen, geen of minder hekken in 
het voetgangersgebied plaatsen en ook de inzet van tekstwagens en LED-schermen aanpassen. We 
blijven de ontwikkeling van de bezoekersstromen wel onverminderd monitoren om waar nodig bij te 
kunnen sturen. Dit geldt in het bijzonder voor locaties waar supermarkten en andere food-aanbieders 
gevestigd zijn.

Elders in de stad
Richting de Kerst verwachten we nog drukte in de winkelcentra elders in de stad, zeker daar waar de 
grotere supermarkten gevestigd zijn. Met de betreffende ondernemers en/of winkeliersverenigingen is 
contact opgenomen en gekeken welke maatregelen al genomen zijn en welke maatregelen 
aanvullend nodig zijn. Waar nodig geven we advies of helpen we om de drukte in goede banen te 
leiden. Ook hier blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

Markten
Net als in de detailhandel is de verkoop van andere waren dan levensmiddelen niet toegestaan op de 
markt. Er is een uitzondering gemaakt voor bomen, bloemen en planten; dit geldt dus ook voor de 
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bloemenmarkt op het Janskerkhof. De manufacturenmarkt (lapjesmarkt op de Breedstraat) kan door 
de maatregelen geen doorgang vinden. 
De overige markten gaan in gewijzigde vorm door. De kramen staan verspreid over de markt 
opgesteld, waardoor het eenvoudiger is om de anderhalve meter regel te handhaven. De non-food-
ondernemers die tijdelijk hun standplaats niet meer mogen innemen zijn geen marktgeld verschuldigd 
voor de duur dat deze maatregelen van kracht zijn. Op de markt gelden verder vanzelfsprekend de 
RIVM-richtlijnen. Daarnaast blijven we publieksbegeleiders inzetten om de bezoekersstromen te 
begeleiden en zijn desinfectiezuiltjes geplaatst. 

Economie en werkgelegenheid
Ondernemers in de horeca-, cultuur- en evenementensector beleven een uitzonderlijk zware tijd. Dat 
geldt ook voor winkeliers, sportscholen, mensen met contactberoepen en iedereen die te maken heeft 
gekregen met aangescherpte regels door de ‘anderhalvemetersamenleving’. Terwijl normaliter 
december voor veel ondernemers een maand is waarin hoge omzetten worden gedraaid, is dit 
vanwege de huidige lockdown niet het geval. En het perspectief op heropening is nog onzeker. Voor 
veel ondernemers voelt 2020 als een ‘verloren jaar’. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte op 17 december j.l. de werkloosheidscijfers over 
november bekend. Deze laten nu nog een lichte daling zien. Echter, er is nog een zeer groot verschil 
met de situatie van voor de start van de coronapandemie. Zo waren bijvoorbeeld vorige maand nog 
steeds 26,9% meer mensen met een WW-uitkering in de gemeente Utrecht dan in november vorig 
jaar. Daarnaast maken ook nog veel bedrijven gebruik van de steunmaatregelen van het Rijk, zijn 
reorganisaties nog in voorbereiding, enzovoorts. Verwachting is dan ook dat in 2021 de werkloosheid 
weer gaat stijgen.

Ondernemersbrief
Op 17 december j.l. is er een eindejaarsbrief verstuurd naar ons netwerk van 
ondernemersverenigingen. Om hen een hart onder de riem te steken, en te bedanken voor hun 
tomeloze inzet en flexibiliteit afgelopen jaar om de regels te volgen en maatregelen te treffen om een 
veilige omgeving voor klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers te creëren. 
Aanvullend wordt het steun- en herstelpakket nogmaals onder de aandacht gebracht. Zodat 
ondernemers die hulp nodig hebben, weten waar ze terecht kunnen. Op diverse manieren proberen 
wij in contact te blijven met ondernemers, om te horen wat er speelt en om waar mogelijk hulp te 
bieden. 

Steun en herstelpakket rijksoverheid
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen 
voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en 
herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer 
steun. De rijksoverheid kondigde 9 december aan dat het steun- en herstelpakket wordt uitgebreid, en 
afziet van eerder aangekondigde versoberingen van het pakket. Ook is de aanvraagtermijn voor NOW 
verlengd. De NOW-regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die als 
gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Premier Rutte gaf in het debat 
met de Tweede Kamer op 15 december aan, dat er bovenop de bestaande steunmaatregelen een 
“voorraadvergoeding” komt voor winkels die hun deuren hebben moeten sluiten. Belangrijke 
maatregelen die onze ondernemers, zeker die in de zwaarst getroffen sectoren, door de coronacrisis 
heen moeten helpen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/werkloosheid-in-november-verder-gedaald
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/brief-aan-ondernemers/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/kabinet-versterkt-vangnet-voor-bedrijven-en-banen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/kabinet-versterkt-vangnet-voor-bedrijven-en-banen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/kabinet-versterkt-vangnet-voor-bedrijven-en-banen
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G6 Brief aan minister en staatssecretaris EZK
Samen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen hebben we een oproep 
gedaan aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken om gezamenlijk met ons op te 
trekken in het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Wij zien bijvoorbeeld dat onze 
binnensteden bovenmatig zwaar worden getroffen. We maken ons ernstig zorgen over de grote druk 
op het voorzieningenniveau en toenemende leegstand, en daarmee het vestigingsklimaat nu en in de 
toekomst. 

Cultuur
Ten gevolge van de maatregelen is de hele cultuursector tot 19 januari 2021 gesloten. Voor 
bijvoorbeeld musea, theaters, podia, wijkcultuurhuizen is dit een stap terug van de mogelijkheden die 
er waren als ‘doorstroomlocatie’ of met de beperkte openstelling met maximaal dertig bezoekers. Voor 
anderen is het een verlenging van de situatie waar bijvoorbeeld de evenementen en de nachtclubs al 
sinds maart 2020 in verkeren. 
Door de lockdown gaan programma’s verloren, die speciaal voor deze periode werden gemaakt: bij 
het Catharijne Convent de tentoonstelling “Zin in kerst”, het Internationaal kamermuziekfestival had 
een aangepaste versie van het festival geprogrammeerd rond de kerstdagen en het 
Spoorwegmuseum was weer sfeervol opgetuigd als “winter station”. Voor de Compagnie Red Yellow 
& Blue was er een dubbele klap. Nadat in november hun decors en attributen bij de brand op het 
Berlijnplein verloren gingen, kan nu de kerst voorstelling “Dronken delirium dagen” niet worden 
gespeeld. 
Het tekent de veerkracht van de sector dat er al initiatieven zijn om het publiek digitaal te kunnen 
bedienen (zie ook onder kopje studentenzaken). Het IKFU onderzoekt de mogelijkheid van het 
livestreamen van de concerten van het festival, Utrecht Marketing bereidt een eindejaarseditie voor 
van hun CZ@home en in het Centraal Museum wordt gewerkt aan een gefilmde rondleiding door de 
tentoonstelling “de Ommuurde Stad” omdat deze tentoonstelling was geprogrammeerd tot 19 januari 
2021 en dus niet meer voor publiek te zien is.

Onderwijs
Onderwijs op afstand
Van woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 geldt voor alle (voor)scholen dat 
onderwijs op afstand de norm is. Voor leerlingen in het examenjaar, het afnemen van schoolexamens 
in het voorexamenjaar en voor praktijkgerichte lessen wordt een uitzondering gemaakt. Scholen 
mogen voor deze leerlingen en studenten wel fysieke lessen verzorgen. De scholen starten in alle 
sectoren zo snel mogelijk het onlineonderwijs op, van het basisonderwijs tot en met het universitair 
onderwijs. De voorscholen zijn voornemens vanaf 4 januari ook in een online aanbod te voorzien. 
Schoolbestuurders kunnen zelf beslissen en met hun schoolleiders overleggen hoe zij de laatste 
dagen voor de kerstvakantie invullen. 

Het is goed dat scholen zich inzetten om het onlineonderwijs zo goed mogelijk te organiseren. 
Desondanks onderstrepen we als college het belang van fysiek onderwijs voor kinderen. We zullen 
ons met de scholen inspannen om het fysieke onderwijs zo snel mogelijk te hervatten, en hopelijk 
eerder dan 18 januari 2021. 

Devices
Net zoals tijdens de eerste coronagolf is de afspraak dat de scholen eerst aan zet zijn om te zorgen 
dat alle kinderen onderwijs op afstand kunnen volgen. De schoolbesturen hebben inmiddels veel 
aanvragen binnen gekregen voor devices van leerlingen in het basisonderwijs en proberen hierin 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/samen-werken-aan-economisch-herstel
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zoveel mogelijk zelf te voorzien. Zo was het voor schoolbesturen dit jaar mogelijk om aanvragen voor 
grotere aantallen laptops te doen bij SIVON. Leerlingen in het voortgezet onderwijs in een gezin met 
een U-pas kunnen eenmalig een U-pastegoed van 350 euro uitgeven aan een device. Tijdens de 
eerste golf is voorzien in devices voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen door Stichting 
Leergeld. Dit vangnet blijft beschikbaar voor individuele aanvragen vanuit het basisonderwijs. Op dit 
moment zijn er 43 verzoeken binnengekomen bij Stichting Leergeld. Mocht in overleg met de 
schoolbesturen en Stichting Leergeld blijken dat er nog problemen bestaan dan staan we als 
gemeente ook klaar om te helpen een passende oplossingen voor wat nodig is, net als bij de eerste 
lockdown is gedaan. 

Noodopvang
De kinderopvang biedt noodopvang aan kinderen van ouders met vitale beroepen en aan kinderen in 
kwetsbare situaties, mits zij een contract bij de opvang hebben. Na schooltijd en in de kerstvakantie 
kunnen kinderen zonder een contract met een kinderopvangorganisatie geen gebruik maken van de 
noodopvang bij de kinderopvang. Tijdens de reguliere schooltijden zijn leerlingen van ouders met 
vitale beroepen en kinderen in een kwetsbare situatie aangewezen op de noodopvang van 
(voor)scholen. Voor de leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs in een kwetsbare situatie, is 
het mogelijk om gebruik te maken van het calamiteitenvervoer. De mbo-locaties zijn open voor 
studenten in kwetsbare situaties en voor studenten die thuis geen studiemogelijkheid hebben.

Kernpartneraanpak
We maken in Utrecht gebruik van het kernpartneroverleg om alle leerlingen in een kwetsbare situatie 
in beeld te hebben. Het protocol dat we dit voorjaar gezamenlijk met de partners in Utrecht ontwikkeld 
hebben is weer in gebruik genomen. Het protocol is op 16 december jl. met de partners aangepast 
aan de actualiteit en verzonden aan alle (voor)scholen. De kernpartners blijven nadrukkelijk in beeld 
bij de scholen en gaan zelf actief op pad om leerlingen waar nodig te ondersteunen.
Tevens wordt de inzet van het Stadsnetwerk Gelijke Kansen weer geïntensiveerd voor ondersteuning 
van leerlingen bij het thuisonderwijs na de kerstvakantie. De (voor)scholen worden geïnformeerd over 
het protocol en de mogelijkheden voor ondersteuning van leerlingen. 

Studentenzaken
Studentenwelzijn
Aan de enquête naar het welzijn van studenten hebben 1.350 studenten deelgenomen. Dit zijn zowel 
Nederlandse als internationale studenten in Utrecht. De eerder opgerichte denktank komt naar 
verwachting begin januari 2021 met de resultaten.
De HU maakt het mogelijk dat studenten met welzijnsklachten de studentendecanen fysiek kunnen 
spreken en ontmoeten. Op deze manier kunnen zij de studenten een betere ondersteuning bieden.

Naleven anderhalve meter afstand
De HU heeft de ‘anderhalve meter coaches’ geïntroduceerd. Dit zijn personeelsleden die nauwlettend 
de studieruimtes bij de HU in de gaten houden, om toe te zien dat studenten zich aan de regels 
houden.

Digitaal festival
Op woensdag 6 januari 2021 komt de denktank en de Utrechtse gezelligheidsverenigingen bijeen om 
in samenwerking met elkaar een digitaal festival te organiseren voor studenten. Naar voorbeeld van 
het succesvolle Delft De-stress festival. Tijdens het online festival kunnen studenten verschillende 
break-out rooms bezoeken met een ander thema, zoals een pub quiz, een cabaretshow of een loterij. 
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Naar verwachting zal het evenement halverwege februari plaatsvinden. Voor het organiseren van dit 
evenement zal er gebruik worden gemaakt van de op 8 december bekendgemaakte financiële steun 
door de Rijksoverheid om jongeren meer perspectief te bieden.

Welzijn
Zorg, ondersteuning en daklozenopvang
De continuïteit van de zorg aan kwetsbare inwoners wordt door het kabinet als cruciaal genoemd. Dit 
wil zeggen dat het grootste deel van de dienstverlening op dezelfde manier doorgang vindt als de 
afgelopen maanden. Belangrijk om te melden is dat de buurtteams en aanvullende zorg open blijven 
en beschikbaar zijn, net als de groepsactiviteiten voor kwetsbare inwoners (arbeidsmatige activering, 
dagbegeleiding, dagondersteuning en sociale prestatie). Ook de daklozenopvang is door de nieuwe 
maatregelen weer opengesteld voor niet-rechthebbenden. Hierbij blijven partijen uiteraard de 
bestaande voorzorgsmaatregelen zoals de 1,5 meter en regelmatig ontsmetten in acht nemen. 

Buurtcentrum
Alle buurtcentra zijn als gevolg van de maatregelen tot en met 19 januari 2021 gesloten. 
Georganiseerde activiteiten voor kwetsbare groepen kunnen wél doorgaan. De groepsgrootte daarvan 
is afhankelijk van de zaalgrootte en het afstand houden met anderhalve meter met maximaal dertig 
personen per ruimte. Ook één op één gesprekken op afspraak onder verantwoordelijkheid van de 
buurtteamorganisaties en/of soortgelijke zorgorganisaties kunnen doorgaan, evenals – onder 
voorwaarden - de voedseluitgifte breed. 
Dit betekent dat er geen open inloop mogelijk is in de buurthuizen en dat activiteiten die zich niet 
specifiek richten op kwetsbare groepen voor kinderen, jongeren en volwassenen niet doorgaan. 
De activiteiten van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang kunnen doorgaan voor ouders die 
werken in vitale beroepen onder voorwaarde dat er geen ouders binnen worden gelaten. In alle 
gevallen blijft de voordeur van het buurtcentrum gesloten en voor bovenstaande uitzonderingen kan 
aangebeld worden bij het buurtcentrum.
Bovenstaande maatregelen gelden voor zowel de gemeentelijke buurtcentra als de buurtcentra die 
beheerd worden door bewoners.
 
Jeugd
Nu de lockdown werkelijkheid is richten we ons samen met onze jeugdhulppartners en 
onderwijspartners in eerste instantie op het opnieuw goed organiseren van opvang van kwetsbare 
kinderen. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen en middelen die we hebben opgedaan en 
gebruikt in de eerste lockdown-periode, waaronder een (bijgesteld) afwegingskader voor deze 
opvang. Zoals eerder benoemd is er opnieuw aandacht voor de benodigde middelen, zoals een laptop 
en goede wifi, voor leerlingen om thuisonderwijs te volgen. In de tweede plaats zorgen de 
zorgaanbieders dat zij net zo toegankelijk zijn als vóór de lockdown. Ook huisbezoeken zijn nog 
mogelijk, daarbij wordt goed gekeken naar de noodzaak en een eventueel alternatieve vorm van 
contact. 
Onze partners zien de afgelopen weken een stijging van het aantal jongeren met mentale 
problematiek (somberheid, angst, jongeren die hun kamer niet meer uitkomen en alleen maar 
gamen). We verwachten dat de lockdown dit verder zal versterken. Alle partijen zetten zich in om 
jongeren die niet of nauwelijks in beeld zijn toch te bereiken. Dit doen we door extra gesprekken te 
voeren met de scholen om te horen over welke jongeren ze zich concreet zorgen maken en wat er – 
gezamenlijk – gedaan kan worden. Waar nodig zullen jongeren ook actief opgezocht worden. 
Daarnaast blijven we, binnen de bestaande maatregelen, inzetten op sociale activiteiten voor 
kwetsbare jongeren om zo hun mentale gezondheid te verbeteren en ze een perspectief te bieden
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Jongerenhuiskamers  
Naar aanleiding van de extra maatregelen zijn de jongerenhuiskamers die door het jongerenwerk van 
stichting JoU worden gebruikt binnen de regels maximaal open. Er is geen open inloop mogelijk en 
dat activiteiten in groepen en één op één gesprekken zich specifiek richten op kwetsbare jongeren. 
De groepsgrootte is afhankelijk van de zaalgrootte en het afstand houden met anderhalve meter met 
maximaal dertig personen per ruimte onder voorwaarden dat de voordeur gesloten is. 
Over de jongerenactiviteiten en de extra inzet Jou rondom de jaarwisseling wordt u separaat 
geïnformeerd.

Publieksdienstverlening
Met de ingang van de harde lockdown zijn wij genoodzaakt de fysieke dienstverlening aan inwoners 
en ondernemers tot een minimum te beperken. Concreet betekent dit dat vanaf 15 december enkel 
nog die noodzakelijke processen op locatie worden uitgevoerd die geen digitaal of telefonisch 
alternatief kennen. Een verzoek voor een fysieke afspraak kan worden ingediend bij het Klant Contact 
Centrum. Het KCC zal in overleg beoordelen of een afspraak noodzakelijk is of dat deze uitgesteld 
kan worden tot in ieder geval na 19 januari 2021. 
 
Om te voorkomen dat inwoners vastlopen bij de gemeente zorgen we ervoor dat de servicepunten in 
het stadskantoor en op de wijkbureaus openblijven. Via de gebruikelijke kanalen zullen wij hierover 
communiceren.

Tot slot
De boodschap is opnieuw: Houd vol. Tijdens een periode waarin de feestdagen normaliter een 
moment vormen om elkaar op te zoeken en er op uit te gaan, wordt wederom aan ons gevraagd thuis 
te blijven en contacten te vermijden: een bittere pil en een forse uitdaging. Toch is dit de enige weg uit 
de crisis die ons al sinds maart in zijn greep houdt. Vele Utrechters slaan zich er kranig doorheen, 
toch willen wij aandacht vragen voor diegene die het moeilijker hebben en een grotere eenzaamheid 
ervaren tijdens deze kerstdagen. In de stad zijn talloze initiatieven om deze eenzaamheid te 
verlichten. Toch willen wij ook in deze brief onze oproep om naar elkaar om te kijken onderstrepen: 
Utrecht, zorg goed voor elkaar. Wij wensen u ondanks de omstandighedenmooie feestdagen en 
alvast een voorspoedig en vooral gezond 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester


