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Geachte leden van de raad,
Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. Deze
brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt op de brief uit week 40,
waarin u bent geïnformeerd over de aanscherping van de landelijke maatregelen, actualisatie van de
noodverordening en handhaving van de noodverordening en uitbreiding van de testcapaciteit van de
GGD in de regio Rivierenland en in de regio Nijmegen.
Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Nog geen drie weken geleden heeft de Voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid u
geïnformeerd dat Gelderland-Zuid van niveau 1 ‘waakzaam’ naar niveau 2 ‘zorgelijk’ is gegaan. De
verspreiding van het corona virus gaat inmiddels zo snel binnen onze regio, dat wij als
Veiligheidsregio afgelopen dinsdag naar niveau 3 ‘ernstig’ zijn gegaan. Nu veel regio’s op niveau 3
“ernstig” staan en meerdere zelfs op “zeer ernstig”, hebben de Minister President en de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. een
gedeeltelijke lockdown aangekondigd met ingang van woensdag 14 oktober 2020, 22:00 uur. De
strengere maatregelen zijn erop gericht om het aantal besmettingen te laten dalen. Door in te grijpen
op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is.

Voor een nadere toelichting, zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijkelockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
De gedeeltelijke lockdown heeft niet alleen een grote impact op onze eigen bewegingsvrijheid, maar
natuurlijk ook op onze ondernemers, culturele instellingen, verenigingen, zorgverleners en inwoners.
Dit vraagt veel van ons allen en dat is heel begrijpelijk. Toch moeten we opnieuw samen aan de slag
om dit tegen te gaan. Dat vraagt veel discipline om de aangescherpte maatregelen daadwerkelijk na
te leven. Dit hebben we ook nu weer in eigen hand. Het zijn niet alleen de maatregelen die ons gaan
helpen. Het is ons gedrag wat het verschil maakt. Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid
blijven nemen. Deze crisis is van alle mensen in het land en niet alleen van de burgemeesters of van
het kabinet. Ik verzoek daarom iedereen om er samen voor te blijven gaan. Houd de anderhalve meter
afstand, vermijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Actualisatie noodverordening
In opdracht van de Minister van VWS en de Minister van J&V heb ik als waarnemend voorzitter
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op woensdag 14 oktober j.l. een geactualiseerde
noodverordening vastgesteld. De noodverordening van 14 oktober 2020 is gebaseerd op de
ministeriele opdracht van 14 oktober en is vastgesteld na consultatie van de burgemeesters in het
Regionaal Beleidsteam. Met de nieuwe noodverordening is overigens de bevoegdheid om in een
beperkt aantal gevallen ontheffing te verlenen op het maximum van 30 personen in gebouwen van
groot belang voor de regio komen te vervallen. Dit betekent dat ik de verleende ontheffingen aan
Schouwburg Agnietenhof in Tiel, Concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg in
Nijmegen met inwerkingtreding van de laatste Noodverordening heb laten vervallen.
Conform de Wet Veiligheidsregio’s wordt de noodverordening ter kennis gebracht aan uw
gemeenteraad. De noodverordening is te bekijken via https://www.crisisglz.nl/noodverordening/.
De gemeente zorgt voor de verplichte bekendmaking via het gemeenteblad.
Routekaart
Tijdens de persconferentie heeft de Minister van VWS inzage gegeven in de routekaart, risiconiveaus
en welke maatregelen per niveau gelden. De Voorzitter van de Veiligheidsregio kan aanvullend
daarop extra maatregelen nemen. Leidend is nu echter het landelijke maatregelenpakket. Pas als er
weer terug gestapt kan worden naar een meer regionale aanpak is de routekaart pas echt van
toepassing. Dit betekent dat de regionale aanduiding in de routekaart nu nog kan verschillen ten
opzichte van het huidige pakket landelijke maatregelen. Voor nadere informatie over de routekaart, zie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid19
Handhaving van de noodverordening
De afgelopen twee weken heb ik op verzoek van de gemeenten Buren, Nijmegen en Neder-Betuwe
vijf waarschuwingen afgegeven aan lokale horeca wegens overtreding van de noodverordening. Bij
een mogelijke nieuwe overtreding leidt dit tot het opleggen van een boete of het sluiten van de
(horeca) inrichting. Dit laatste was het geval bij twee horeca inrichtingen in Buren en Neder-Betuwe en
twee overdekte markten in Tiel.

Tenslotte
Ik vertrouw er op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid gaat nemen. Daar waar overtredingen
ontstaan, zullen we eerst waarschuwen en vervolgens, indien nodig, een boete of een bestuurlijke
maatregel opleggen. Waar nodig pakken we snel door. Indien er sprake is van ernstige overtredingen,
de zogenaamde excessen, zullen we direct handhavend optreden.
Er is weliswaar nog geen verplichting, maar wel een nadrukkelijk advies van de Minister President en
Minister van VWS om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. De Veiligheidsregio steunt
deze oproep.

Hoogachtend,
De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
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