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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 48,
waarin u door de voorzitter VRGZ bent geïnformeerd over het vaststellen van de 20ste en tevens
laatste noodverordening COVID-19 Gelderland-Zuid en de gevolgen van de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19 en het regionaal beleidskader op basis waarvan de burgemeesters in Gelderland-Zuid met
elkaar willen samenwerken.
Publicatie ministeriele regelingen Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zijn op 30 november 2020 o.a. een tweetal
ministeriele regelingen in werking getreden. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een
zoveel mogelijk beleid neutrale vertaling van de maatregelen die waren opgenomen in de
Noodverordening Gelderland-Zuid. Deze noodverordening is bij de invoering van de coronawet per 1
december ingetrokken.
De brede verplichting tot het dragen van een mondkapje zoals in de Regeling aanvullende
mondkapjes verplichting covid-19 voorgesteld, kan een beperking vormen van het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Voor een dergelijke beperking is een
wettelijke grondslag nodig. Deze wordt gegeven in artikel 58j, eerste lid, onder a, Wpg waarop deze
regeling is gebaseerd.
Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen
Dinsdag 8 december j.l. hebben de Minister President en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport tijdens de persconferentie aangekondigd dat de gedeeltelijke lockdown ook tijdens de
feestdagen wordt voorgezet. De enige verandering van de ministeriele regeling die is aangekondigd,
is dat topsporters in topsportcompetities vanaf 17 december weer mogen trainen en wedstrijden
spelen. Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel niet en zij mogen in dit uitzonderlijke geval ook
met meer dan vier personen sporten en met meer dan 30 personen in één ruimte zijn. Voetballers in
de Eredivisie en Eerste divisie en topsporters met een status op aangewezen topsportlocaties
mochten al trainen en wedstrijden spelen.
Tijdens de persconferentie is ook uitbreiding van het steun- en herstelpakket voor banen en economie
toegezegd. Er komt een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld
omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn.
Ook heeft de Minister President tijdens de persconferentie aangekondigd dat er € 58,5 miljoen
beschikbaar komt voor gemeenten om jongeren en jongvolwassen in coronatijd meer perspectief te
bieden. Door meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen binnen de geldende
beperkingen. We willen de jongeren actief betrekken bij deze invulling door ze uit te dagen om zelf
met creatieve voorstellen te komen.
In Beuningen worden op oudejaarsdag door diverse verenigingen activiteiten voor jongeren
georganiseerd. Hiervoor ontvangen zij subsidie. Deze subsidiemogelijkheid is verlengd voor
verenigingen tot en met de carnavalsvakantie.

Vanwege het te hoge aantal besmettingen en de toenemende druk op de ziekenhuizen heeft de
Minister-President de Nederlandse bevolking toegesproken en aangegeven dat verzwarende
maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn op 14 december beschreven in een nieuwe
ministeriële regeling en zijn in werking getreden op 15 december jl.. Deze regeling kunt u vinden
onder de volgende link https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html.
Handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Eind oktober bent u door de voorzitter VRGZ geïnformeerd over de vaststelling van de regionale
handreiking handhaving corona maatregelen. Op dit moment wordt deze handreiking geactualiseerd
op basis van de coronawet maar ook de landelijke afspraken zoals deze afgelopen maandag opnieuw
zijn bevestigd in het Veiligheidsberaad. De handreiking is opgesteld om politie en BOA’s praktische
tips aan te reiken bij de handhaving van de corona maatregelen. Ook zijn in de handreiking
handelingsperspectieven gegeven bij constatering van een overtreding. Hiermee wordt regionale
uniformiteit en eenheid in de handhaving door politie en boa’s beoogd. Het handhavingsbeleid wordt
met de handreiking niet gewijzigd. Er wordt nog steeds gehandhaafd op excessen, de 1,5 meterregel,
het alcoholverbod op straat na 20.00 uur en de maximale groepsgrootte (4 personen). Bij constatering
van een overtreding volgt: aanspreken, waarschuwen en verbaliseren.
In de afgelopen periode is enkel door de burgemeester van Buren een bestuurlijke maatregel
opgelegd aan een café in Zoelen wegens het overtreden van de bepalingen uit de coronawet en de
onderliggende ministeriële regeling.
In Beuningen is sprake van een rustig beeld. De dag voor de lockdown ontstonden er rijen voor
diverse winkels. Daarbij werden echter geen overtredingen geconstateerd. Er werd afstand gehouden.
De eerste dagen na de lockdown kwamen er met name vragen van ondernemers / winkeliers binnen.
Deze zijn door het kernteam van het lokaal actieteam corona beantwoord.
In de afgelopen periode is er in Beuningen één waarschuwingsbrief uitgereikt aan een vestiging die
niet-essentiële producten verkocht. Verder zijn geen overtredingen en excessen geconstateerd.
In het Regionaal Beleidsteam van 17 december jl. is afgesproken dat naar aanleiding van de nieuwe
verzwarende maatregelen de bestaande handreiking handhaving coronamaatregelen wordt
geactualiseerd.
In de dagen na de nieuwe ministeriële regeling zijn namelijk veel vragen gekomen van bewoners en
ondernemers wat nu wel en niet mag. Vooral de vraag welke winkels nu wel of niet open mogen zijn.
Regionaal wordt in samenwerking met gemeenten de komende tijd gemonitord waar de vraagstukken
liggen op het terrein van handhaving om vervolgens de burgemeesters, politie en BOA’s te voorzien
van een eenduidig handelingsperspectief.
Voorbereiding GGD massavaccinatie
In het Regionaal beleidsteam van 3 en 17 december j.l. zijn wij door de GGD geïnformeerd over de
landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van het vaccinatieprogramma covid-19. De GGD
Gelderland-Zuid bereidt zich hier samen met de landelijke partners op voor.
De eerste vaccins worden beschikbaar gesteld aan zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde
zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van
verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen
in hun eigen woonomgeving het vaccin aangeboden. Daarna volgen andere groepen zoals:
 60-plussers met een medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen)






60-plussers zonder medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen);
mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie;
de zorgmedewerkers van bovenstaande groepen;
zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19

Tot slot volgen andere medewerkers in de zorg en ook de groep mensen onder de 60 jaar zonder een
medische indicatie. Voor deze laatste groep van ca. 180.000 inwoners in onze regio worden centrale
en gemeentelijke locaties voorbereid.
Op 17 december is in het Regionaal Beleidsteam aangegeven dat de vaccinatie voor de eerste groep
zorgmedewerkers start in januari 2021. Dit zal gebeuren op een nog nader te bepalen locatie in de
regio die goed bereikbaar is.
Tenslotte
In het regionaal beleidsteam hebben wij afgesproken dat wij u als gemeenteraad tweewekelijks blijven
informeren over de regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van het corona
virus. Echter met het kerstreces in het vooruitzicht is de vergaderfrequentie van het regionaal
beleidsteam aangepast, tenminste zolang de ontwikkelingen dit toelaten. Een volgende raadsbrief
kunt u daarom verwachten na 7 januari 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester gemeente Beuningen

D. Bergman

