
Veiligheidsregio Limburg-NoordVeiligheidsregio Limburg-Noord

VerantwoordingsverslagVerantwoordingsverslag
voorzittervoorzitter
GRIP 4 Bestrijding COVID-19GRIP 4 Bestrijding COVID-19

Foto: Foto: Flip FranssenFlip Franssen



InleidingInleiding

In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.

Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in Nederland.Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in Nederland.

De hele wereld is in de ban van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Het virus verspreidde zich in China en daarna over de rest van de wereld. Op 27 februari werd de eerste besmetting inDe hele wereld is in de ban van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Het virus verspreidde zich in China en daarna over de rest van de wereld. Op 27 februari werd de eerste besmetting in

Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het openbare leven overgenomen.Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het openbare leven overgenomen.

27 februari werd duidelijk dat de besmettingen met het virus COVID-19 een zodanige vorm aannamen dat een gecoördineerde aanpak (GRIP 4) noodzakelijk werd. De voorzitter van27 februari werd duidelijk dat de besmettingen met het virus COVID-19 een zodanige vorm aannamen dat een gecoördineerde aanpak (GRIP 4) noodzakelijk werd. De voorzitter van

Veiligheidsregio Limburg-Noord kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s. Vervolgens zijn door de voorzitter, inVeiligheidsregio Limburg-Noord kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s. Vervolgens zijn door de voorzitter, in

overleg met de burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam, besluiten genomen en noodverordeningen vastgesteld, op basis van aanwijzingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn enoverleg met de burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam, besluiten genomen en noodverordeningen vastgesteld, op basis van aanwijzingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport.Sport.

Per 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking, evenals twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullendePer 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking, evenals twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende

mondkapjesverplichtingen covid-19’. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft opdracht om de noodverordening per 1 december 2020 in te trekken. Regionaal wordt besloten totmondkapjesverplichtingen covid-19’. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft opdracht om de noodverordening per 1 december 2020 in te trekken. Regionaal wordt besloten tot

afschaling naar GRIP 0.afschaling naar GRIP 0.

Met deze afschaling komt een einde aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met dit (digitale) verslag verantwoordt hij het verloop van deMet deze afschaling komt een einde aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met dit (digitale) verslag verantwoordt hij het verloop van de

gebeurtenissen, de besluiten en maatregelen die zijn genomen in de regio Limburg-Noord in de periode van 27 februari tot en met 2 december 2020.gebeurtenissen, de besluiten en maatregelen die zijn genomen in de regio Limburg-Noord in de periode van 27 februari tot en met 2 december 2020.
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Antoin ScholtenAntoin Scholten
Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-NoordVoorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord

VoorwoordVoorwoord

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters,Geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters,

Beste inwoners van Limburg-Noord,Beste inwoners van Limburg-Noord,

Hierbij het verslag dat Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid tijdens de coronacrisis. Dit verslag isHierbij het verslag dat Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid tijdens de coronacrisis. Dit verslag is

wettelijk verplicht. U kunt het gebruiken als feitenrelaas.wettelijk verplicht. U kunt het gebruiken als feitenrelaas.

Met een crisis houden wij altijd rekening - er wordt ook regelmatig op geoefend. Mensen met ervaring in 'echte' crises weten dat een incident toch altijd onverwacht komtMet een crisis houden wij altijd rekening - er wordt ook regelmatig op geoefend. Mensen met ervaring in 'echte' crises weten dat een incident toch altijd onverwacht komt

en in een andere vorm dan we dachten. De coronacrisis zagen we tot op zekere hoogte aankomen, maar de impact ervan is veel en veel groter dan in eerste aanleg werden in een andere vorm dan we dachten. De coronacrisis zagen we tot op zekere hoogte aankomen, maar de impact ervan is veel en veel groter dan in eerste aanleg werd

aangenomen.aangenomen.

Begin juli heb ik voor de eerste maanden van de coronacrisis in een verslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Mijn hoop was destijds dat de situatie zichBegin juli heb ik voor de eerste maanden van de coronacrisis in een verslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Mijn hoop was destijds dat de situatie zich

geleidelijk aan weer zou normaliseren. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Na de zomer raakte Nederland snel in een tweede golf en hebben we opnieuw maatregelengeleidelijk aan weer zou normaliseren. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Na de zomer raakte Nederland snel in een tweede golf en hebben we opnieuw maatregelen

moeten nemen om het virus te bestrijden. Wederom veel besmettingen en een klap voor de economie.moeten nemen om het virus te bestrijden. Wederom veel besmettingen en een klap voor de economie.

Voorlopig lijken we ons in deze situatie te moeten schikken. Al gloort er hoop aan de horizon nu GGD Limburg-Noord begin 2021, samen met alle (zorg)partners, kanVoorlopig lijken we ons in deze situatie te moeten schikken. Al gloort er hoop aan de horizon nu GGD Limburg-Noord begin 2021, samen met alle (zorg)partners, kan

starten met het vaccineren van onze inwoners. Een enorme operatie die veel gaat vergen van organisaties die de afgelopen maanden al onder druk hebben gestaan.starten met het vaccineren van onze inwoners. Een enorme operatie die veel gaat vergen van organisaties die de afgelopen maanden al onder druk hebben gestaan.

Mijn dank gaat uit naar het zorgpersoneel dat nog steeds grote inzet laat zien. Ook dank aan medewerkers van gemeenten, GGD Limburg-Noord, VeiligheidsregioMijn dank gaat uit naar het zorgpersoneel dat nog steeds grote inzet laat zien. Ook dank aan medewerkers van gemeenten, GGD Limburg-Noord, Veiligheidsregio

Limburg-Noord en andere organisaties, die de afgelopen maanden en nu nog elke dag veel werk verzetten om de gevolgen van het virus zo veel mogelijk in te perken. DeLimburg-Noord en andere organisaties, die de afgelopen maanden en nu nog elke dag veel werk verzetten om de gevolgen van het virus zo veel mogelijk in te perken. De

dienstverlening is ondanks de ingrijpende beperkingen, vrijwel nergens stilgevallen.dienstverlening is ondanks de ingrijpende beperkingen, vrijwel nergens stilgevallen.

Op 1 december trad de nieuwe Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking. Met deze wet komen er meer bevoegdheden bij de individuele burgemeesters te liggen. DeOp 1 december trad de nieuwe Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking. Met deze wet komen er meer bevoegdheden bij de individuele burgemeesters te liggen. De

GRIP 4 (crisis die verder reikt dan gemeentegrenzen) is opgeheven en de noodverordening is ingetrokken. De burgemeesters van onze regio leggen vanaf nu zelfGRIP 4 (crisis die verder reikt dan gemeentegrenzen) is opgeheven en de noodverordening is ingetrokken. De burgemeesters van onze regio leggen vanaf nu zelf

verantwoording af aan hun raadsleden. Toch blijven we vooralsnog in de crisisoverlegstructuur opereren, zodat we gezamenlijk de crisis in solidariteit met elkaar blijvenverantwoording af aan hun raadsleden. Toch blijven we vooralsnog in de crisisoverlegstructuur opereren, zodat we gezamenlijk de crisis in solidariteit met elkaar blijven

bestrijden.bestrijden.

Dank voor uw betrokkenheid en blijf gezond!Dank voor uw betrokkenheid en blijf gezond!

Antoin ScholtenAntoin Scholten

Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-NoordVoorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord



Cijfers en statistiekenCijfers en statistieken

Cijfers en statistiekenCijfers en statistieken

Bronnen: GGD Limburg-Noord, CoronIT, Google AnalyticsBronnen: GGD Limburg-Noord, CoronIT, Google Analytics

- Informatienummer betreft eigen publieksnummer GGD Limburg-Noord- Informatienummer betreft eigen publieksnummer GGD Limburg-Noord

- Websitebezoekers  betreft totaal bezoeken aan coronapagina's www.ggdlimburgnoord.nl- Websitebezoekers  betreft totaal bezoeken aan coronapagina's www.ggdlimburgnoord.nl



Ik had contact met iemand dieIk had contact met iemand die

besmet is, kan ik mij latenbesmet is, kan ik mij laten

testen?testen?

Ik wil mijn kind laten testen,Ik wil mijn kind laten testen,

kan dat?kan dat?

Is de uitslag van de test er al?Is de uitslag van de test er al?

Wat moeten wij doen als eenWat moeten wij doen als een

leerling of leraar positief isleerling of leraar positief is

getest?getest?

Waar kan ik aangeven datWaar kan ik aangeven dat

iemand zich niet aan deiemand zich niet aan de

maatregelen houdt?maatregelen houdt?

Waar kan ik me aanmeldenWaar kan ik me aanmelden

voor een coronavrij verklaring?voor een coronavrij verklaring?

DDee  mmeeeesstt  ggeesstteellddee  vvrraaggeenn:



CCoorroonnaavviirruuss  iinn  kkaaaarrtt



Handhavingsacties gemeentenHandhavingsacties gemeenten

Cijfers van  1 juli tot 1 december  2020Cijfers van  1 juli tot 1 december  2020



Handhavingsacties politieHandhavingsacties politie

Cijfers van  1 maart tot 1 december  2020Cijfers van  1 maart tot 1 december  2020



Tijdlijn bestrijding COVID-19Tijdlijn bestrijding COVID-19
Een chronologische tijdlijn van alle gebeurtenissen en mijlpalen over hetEen chronologische tijdlijn van alle gebeurtenissen en mijlpalen over het

coronavirus is hierna te bekijken. Iedere maand bevat een korte samenvatting vancoronavirus is hierna te bekijken. Iedere maand bevat een korte samenvatting van

de gebeurtenissen, besluiten van het regionale beleidsteam en de aanwijzigingende gebeurtenissen, besluiten van het regionale beleidsteam en de aanwijzigingen

van de minister.van de minister.

februari 2020februari 2020
opschalen en inrichtenopschalen en inrichten

Na de uitbraak in Wuhan China is begin februari eenNa de uitbraak in Wuhan China is begin februari een

‘scenarioteam corona’ gestart. In dit team zijn diverse‘scenarioteam corona’ gestart. In dit team zijn diverse

scenario’s uitgewerkt. Het leek er even op dat erscenario’s uitgewerkt. Het leek er even op dat er

sprake was van een besmetting in onze regio, maarsprake was van een besmetting in onze regio, maar

dit bleek later niet het geval te zijn.dit bleek later niet het geval te zijn.

Toch is er opgeschaald naar GRIP 4, een situatie dieToch is er opgeschaald naar GRIP 4, een situatie die

ervoor zorgt dat we met meerdere organisaties beterervoor zorgt dat we met meerdere organisaties beter

een crisis het hoofd kunnen bieden. De GGD’s kregeneen crisis het hoofd kunnen bieden. De GGD’s kregen

een meldplicht bij (verdenking op) klachten en wareneen meldplicht bij (verdenking op) klachten en waren

24/7 bereikbaar via het algemene24/7 bereikbaar via het algemene

informatienummer 088-1191990. Later werd hetinformatienummer 088-1191990. Later werd het

landelijke telefoonnummer 0800-1351 geopend doorlandelijke telefoonnummer 0800-1351 geopend door

de Rijksoverheid.de Rijksoverheid.

Op dat moment werd opgeroepen om op de hygiëneOp dat moment werd opgeroepen om op de hygiëne

te letten, de huisarts te bellen bij klachten ente letten, de huisarts te bellen bij klachten en

rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd.rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd.

Ook werden er voorbereidingen getro�en voor deOok werden er voorbereidingen getro�en voor de

inrichting van een zorghotel om een grote toestroominrichting van een zorghotel om een grote toestroom

van coronapatiënten zorg te kunnen bieden.van coronapatiënten zorg te kunnen bieden.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

27 februari 202027 februari 2020
Besluit tot opschaling naar GRIP 4.Besluit tot opschaling naar GRIP 4.

Doel:Doel: De e�ecten van COVID-19 voor mens en maatschappij tot een minimum te beperken, De e�ecten van COVID-19 voor mens en maatschappij tot een minimum te beperken,

door ons regionaal zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel de inhoudelijke preventie endoor ons regionaal zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel de inhoudelijke preventie en

bestrijding van het COVID-19-virus (GGD-lijn) alsmede op de maatschappelijke impact enbestrijding van het COVID-19-virus (GGD-lijn) alsmede op de maatschappelijke impact en

impact op hulpdiensten (crisisbeheersings-lijn).impact op hulpdiensten (crisisbeheersings-lijn).

Door de GRIP4-structuur, kunnen algemene en functionele ketens goed worden gekoppeld.Door de GRIP4-structuur, kunnen algemene en functionele ketens goed worden gekoppeld.

Daar waar beschikbaar, wordt volgens  landelijke kaders, richtlijnen en adviezen gehandeld.Daar waar beschikbaar, wordt volgens  landelijke kaders, richtlijnen en adviezen gehandeld.



maart 2020maart 2020
doorpakken en uitvoerendoorpakken en uitvoeren

Er volgt isolatie na besmetting en er wordt alleenEr volgt isolatie na besmetting en er wordt alleen

getest bij klachten. De GGD stelt een deel van hetgetest bij klachten. De GGD stelt een deel van het

reguliere vaccinatieprogramma uit om zoreguliere vaccinatieprogramma uit om zo

capaciteit vrij te maken voor de bestrijding vancapaciteit vrij te maken voor de bestrijding van

COVID-19.COVID-19.

In Limburg, bleek net als in de rest van NederlandIn Limburg, bleek net als in de rest van Nederland

een schrijnend tekort aan persoonlijkeeen schrijnend tekort aan persoonlijke

beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes,beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes,

spatbrillen en schorten. Een kernteam, bestaandespatbrillen en schorten. Een kernteam, bestaande

uit medewerkers van GGD/GHOR Limburg-Noorduit medewerkers van GGD/GHOR Limburg-Noord

en Zuid-Limburg, ging aan de slag meten Zuid-Limburg, ging aan de slag met

inventarisatie en nieuwe verdeling van deinventarisatie en nieuwe verdeling van de

beschermingsmiddelen over de zorginstellingen inbeschermingsmiddelen over de zorginstellingen in

Limburg. Later kwam tijdelijk de inkoop vanLimburg. Later kwam tijdelijk de inkoop van

kwalitatief, goede materialen, opslag enkwalitatief, goede materialen, opslag en

distributie bij dit kernteam te liggen. Nu wordt eendistributie bij dit kernteam te liggen. Nu wordt een

en ander landelijk gecoördineerd. Viaen ander landelijk gecoördineerd. Via

persconferenties volgen diverse richtlijnen enpersconferenties volgen diverse richtlijnen en

adviezen om zo verspreiding en besmetting zoveeladviezen om zo verspreiding en besmetting zoveel

mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen wordenmogelijk te voorkomen. Deze maatregelen worden

steeds verder uitgebreid en verlengd. Desteeds verder uitgebreid en verlengd. De

persconferenties roepen veel vragen op.  Door depersconferenties roepen veel vragen op.  Door de

crisiscommunicatie �exibel in te richten metcrisiscommunicatie �exibel in te richten met

medewerkers van gemeenten en GGD Limburg-medewerkers van gemeenten en GGD Limburg-

Noord worden vragen van publiek en persNoord worden vragen van publiek en pers

afgehandeld. Zo neemt een arts infectieziektenafgehandeld. Zo neemt een arts infectieziekten

deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1.deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1.

Ook volgt er dagelijks een update met het aantalOok volgt er dagelijks een update met het aantal

besmettingen, via de website van de GGD en laterbesmettingen, via de website van de GGD en later

landelijk (inclusief ziekenhuisopnames) via hetlandelijk (inclusief ziekenhuisopnames) via het

RIVM.RIVM.

De ‘intelligente’ lockdown gaat in en er komt eenDe ‘intelligente’ lockdown gaat in en er komt een

noodverordening, waarmee we ervoor zorgen datnoodverordening, waarmee we ervoor zorgen dat

de landelijke regels worden gevolgd. Voor dede landelijke regels worden gevolgd. Voor de

gemeenten betekende dit, dat de regels die opgemeenten betekende dit, dat de regels die op

niveau van de veiligheidsregio werden opgesteld,niveau van de veiligheidsregio werden opgesteld,

lokaal moesten worden vertaald naar elk van delokaal moesten worden vertaald naar elk van de

vijftien gemeenten. De voorzitter vanvijftien gemeenten. De voorzitter van

Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft regionaalVeiligheidsregio Limburg-Noord geeft regionaal

een uitgebreide toelichting op de maatregelen. Ineen uitgebreide toelichting op de maatregelen. In

Roermond opent het regionale Coronacentrum.Roermond opent het regionale Coronacentrum.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 maart 20203 maart 2020
Beeldvorming. Geen besluiten genomen die burgers rechtstreeks raken.Beeldvorming. Geen besluiten genomen die burgers rechtstreeks raken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

5 maart 20205 maart 2020
Beeldvorming. Afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verband metBeeldvorming. Afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verband met

besmettingen in Kreis Heinsberg.besmettingen in Kreis Heinsberg.

Landelijke lijn is om geen evenementen af te gelasten. In het beleidsteam is besloten omLandelijke lijn is om geen evenementen af te gelasten. In het beleidsteam is besloten om

deze lijn in Limburg-Noord te volgen. In deze regio zijn er nog geen besmettingendeze lijn in Limburg-Noord te volgen. In deze regio zijn er nog geen besmettingen

vastgesteld. Er wordt een Landelijk Operationeel Overleg ingesteld.vastgesteld. Er wordt een Landelijk Operationeel Overleg ingesteld.



OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

11 maart 202011 maart 2020
Beeldvorming. Landelijke lijn besproken en besloten deze te volgen. Samen met deBeeldvorming. Landelijke lijn besproken en besloten deze te volgen. Samen met de

voorzitter van het Veiligheidsberaad maak ik namens de veiligheidsregio’s en GGD/GHORvoorzitter van het Veiligheidsberaad maak ik namens de veiligheidsregio’s en GGD/GHOR

organisaties deel uit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.organisaties deel uit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.
OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 maart 202013 maart 2020
Overeenkomstig de RIVM-lijn besluit het Beleidsteam tot beperkte bemonstering.Overeenkomstig de RIVM-lijn besluit het Beleidsteam tot beperkte bemonstering.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

13 maart 202013 maart 2020
Op 13 maart 2020 neemt de minister van Medische Zorg en Sport, in overeenstemming metOp 13 maart 2020 neemt de minister van Medische Zorg en Sport, in overeenstemming met

de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzingsbesluit: op basis van artikel 7 van dede minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzingsbesluit: op basis van artikel 7 van de

Wet Publieke Gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de WetWet Publieke Gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet

veiligheidsregio’s geeft de minister opdracht om alle evenementen met meer dan 100veiligheidsregio’s geeft de minister opdracht om alle evenementen met meer dan 100

personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart af te gelasten. Dat geldtpersonen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart af te gelasten. Dat geldt

ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs enook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en

sportwedstrijden.sportwedstrijden.

AANWZIJGING MINISTERAANWZIJGING MINISTER

15 maart 202015 maart 2020
Op 15 maart geeft de minister opdracht om vanaf 15 maart 18.00 uur ook te zorgen voorOp 15 maart geeft de minister opdracht om vanaf 15 maart 18.00 uur ook te zorgen voor

sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s,sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s,

seksinrichtingen en co�eeshops. Uitgezonderd zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden enseksinrichtingen en co�eeshops. Uitgezonderd zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en

catering.catering.

Alle maatregelen worden verlengd tot 6 april.Alle maatregelen worden verlengd tot 6 april.

Voor de handhaving wordt verwezen naar artikel 47 WPG.Voor de handhaving wordt verwezen naar artikel 47 WPG.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

17 maart 202017 maart 2020
Op 17 maart besluit de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) dat er vanaf 16 maartOp 17 maart besluit de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) dat er vanaf 16 maart

tot en met 6 april geen onderwijsactiviteiten mogen worden aangeboden intot en met 6 april geen onderwijsactiviteiten mogen worden aangeboden in

onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang. De minister vanonderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang. De minister van

MZ&S geeft opdracht aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om instellingen die zichMZ&S geeft opdracht aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om instellingen die zich

niet aan de maatregelen te houden te sluiten, bijvoorbeeld met behulp van een noodbevel.niet aan de maatregelen te houden te sluiten, bijvoorbeeld met behulp van een noodbevel.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

18 maart 202018 maart 2020
Besluit tot vaststelling Noodverordening en aanwijzingsbesluit. De maatregelen die hetBesluit tot vaststelling Noodverordening en aanwijzingsbesluit. De maatregelen die het

kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus zijn hiermee in regels vastgelegd.kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus zijn hiermee in regels vastgelegd.

Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven, als een maatregel die hetJustitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven, als een maatregel die het

kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Tevens heb ik besloten de weekmarkt inkabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Tevens heb ik besloten de weekmarkt in

Venlo te sluiten vanwege de publiek aantrekkende werking.Venlo te sluiten vanwege de publiek aantrekkende werking.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

19 maart 202019 maart 2020
Aanpassing noodverordening met besluit tot sluiten markten in de regio in verband metAanpassing noodverordening met besluit tot sluiten markten in de regio in verband met

publiek aantrekkende werking en grenstoerisme, doordat in Duitsland en België winkelspubliek aantrekkende werking en grenstoerisme, doordat in Duitsland en België winkels

dicht zijn. Beslissing ligt bij elke burgemeester individueel. Markt sluiten geeft een signaaldicht zijn. Beslissing ligt bij elke burgemeester individueel. Markt sluiten geeft een signaal

naar een ieder, ook inwoners van Duitsland en België: Kom niet. Overwegingen:naar een ieder, ook inwoners van Duitsland en België: Kom niet. Overwegingen:

gezondheidsperspectief is leidend. max. 100 mensen en 1,5 m afstand is lastig tegezondheidsperspectief is leidend. max. 100 mensen en 1,5 m afstand is lastig te

controleren.controleren.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 maart 202020 maart 2020
Na overleg met de burgemeester van Roermond is besloten tot sluiting van het DesignerNa overleg met de burgemeester van Roermond is besloten tot sluiting van het Designer

Outlet Centre (DOC). De reden hiervoor is eveneens de publiek aantrekkende werking enOutlet Centre (DOC). De reden hiervoor is eveneens de publiek aantrekkende werking en

daardoor het vergroten van het risico van verdere verspreiding en besmetting van het Coronadaardoor het vergroten van het risico van verdere verspreiding en besmetting van het Corona

virus. De noodverordening is op dit onderdeel aangepast.virus. De noodverordening is op dit onderdeel aangepast.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

20 maart 202020 maart 2020
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat vanaf 20 maart 2020De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat vanaf 20 maart 2020

tot en met 6 april 2020 alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorgtot en met 6 april 2020 alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

preventief worden gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voorpreventief worden gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor

de basiszorg. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een instellingde basiszorg. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een instelling

incidenteel afwijken van deze maatregel. Aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s geeftincidenteel afwijken van deze maatregel. Aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s geeft

hij opdracht om erop toe te zien dat het besluit wordt nageleefd.hij opdracht om erop toe te zien dat het besluit wordt nageleefd.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

23 maart 202023 maart 2020
Kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen, voor wie vanwege bijzondereKleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen, voor wie vanwege bijzondere

problematiek of moeilijke thuissituatie, wordt alsnog toegestaan.problematiek of moeilijke thuissituatie, wordt alsnog toegestaan.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

24 maart 202024 maart 2020
Zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen wordenZo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen worden

getro�en...getro�en...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

24 maart 202024 maart 2020
Beleidsteam onder leiding van plaatsvervangend voorzitter mevr. Donders-de Leest. DeBeleidsteam onder leiding van plaatsvervangend voorzitter mevr. Donders-de Leest. De

plaatsvervangend voorzitter besluit op basis van het advies van het beleidsteam totplaatsvervangend voorzitter besluit op basis van het advies van het beleidsteam tot

vaststelling nieuwe noodverordening, waarin de aanwijzingen van de minister van VWS vanvaststelling nieuwe noodverordening, waarin de aanwijzingen van de minister van VWS van

20, 23 en 24 maart zijn verwerkt.20, 23 en 24 maart zijn verwerkt.

De bepaling over de markten is aangepast naar: markten tot een omvang van 5De bepaling over de markten is aangepast naar: markten tot een omvang van 5

standplaatsen voor ‘food’ zijn toegestaan, conform het landelijk beleid.standplaatsen voor ‘food’ zijn toegestaan, conform het landelijk beleid.

Gemeenten kunnen een strenger beleid voeren als dat gegeven de lokale omstandighedenGemeenten kunnen een strenger beleid voeren als dat gegeven de lokale omstandigheden

nodig is.nodig is.

Tevens aanwijzingsbesluit voor alle in de regio opererende BuitengewoonTevens aanwijzingsbesluit voor alle in de regio opererende Buitengewoon

Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor handhaving genomen besluiten (BOA’s vanOpsporingsambtenaren (BOA’s) voor handhaving genomen besluiten (BOA’s van

gemeenten, waterschappen, etc.).gemeenten, waterschappen, etc.).

april 2020april 2020
bijsturen en handhavenbijsturen en handhaven

Feestdagen en drukte - zoals Duitse toeristen dieFeestdagen en drukte - zoals Duitse toeristen die

massaal Venlo en Roermond bezoeken - en demassaal Venlo en Roermond bezoeken - en de

omgang met arbeidsmigranten leiden tot eenomgang met arbeidsmigranten leiden tot een

aanpassing van de Noodverordening. Handhavingaanpassing van de Noodverordening. Handhaving

krijgt een steeds belangrijkere rol. Ook de opvangkrijgt een steeds belangrijkere rol. Ook de opvang

van dak- en thuislozen tijdens corona wordtvan dak- en thuislozen tijdens corona wordt

geregeld. Tijdens de Paasdagen wordt er �inkgeregeld. Tijdens de Paasdagen wordt er �ink

gemonitord, verzorgt de Marechaussee hetgemonitord, verzorgt de Marechaussee het

grenstoezicht en worden er 5 gebieden in de regiogrenstoezicht en worden er 5 gebieden in de regio

als ‘verboden gebied’ aangewezen.als ‘verboden gebied’ aangewezen.

Er wordt een teststraat ingericht op de DrieEr wordt een teststraat ingericht op de Drie

Decembersingel in Venlo (Blerick) en de GGD startDecembersingel in Venlo (Blerick) en de GGD start

samen met GGD GHOR Nederland eensamen met GGD GHOR Nederland een

vragenlijstonderzoek om het gedrag van mensenvragenlijstonderzoek om het gedrag van mensen

tijdens corona beter in kaart te brengen.tijdens corona beter in kaart te brengen.

Het aantal besmettingen loopt deze maand snelHet aantal besmettingen loopt deze maand snel

op. Landelijke maatregelen worden aangepast enop. Landelijke maatregelen worden aangepast en

verlengd.verlengd.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

3 april 20203 april 2020
De eerder verstrekte opdrachten worden verlengd tot en met 28 april. Opdracht om over teDe eerder verstrekte opdrachten worden verlengd tot en met 28 april. Opdracht om over te

gaan tot het sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-,gaan tot het sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-,

was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken,was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken,

kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden enkampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en

stranden om reisbewegingen te ontmoedigen en daarmee de verspreiding van hetstranden om reisbewegingen te ontmoedigen en daarmee de verspreiding van het

coronavirus te beperken.coronavirus te beperken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 april 20203 april 2020
Besloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van deBesloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van de

minister van VWS...minister van VWS...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

8 april 20208 april 2020
Op verzoek van burgemeesters van Roermond en Mook en Middelaar besloten om een vijftalOp verzoek van burgemeesters van Roermond en Mook en Middelaar besloten om een vijftal

gebiedsverboden in de noodverordening op te nemen. De achtergrond is dat mensengebiedsverboden in de noodverordening op te nemen. De achtergrond is dat mensen

moedwillig de afstandsregels overtreden en handhaving in de noodzakelijke omvang in diemoedwillig de afstandsregels overtreden en handhaving in de noodzakelijke omvang in die

gebieden onmogelijk is.gebieden onmogelijk is.

Mandaatbesluit aan burgemeesters in de regio genomen om besmette personen metMandaatbesluit aan burgemeesters in de regio genomen om besmette personen met

verward gedrag in quarantaine te kunnen plaatsen. Zij vormen anders een gevaar voor deverward gedrag in quarantaine te kunnen plaatsen. Zij vormen anders een gevaar voor de

publieke gezondheid.publieke gezondheid.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 april 202015 april 2020
Besloten om einddatum gebiedsverbod Mookerplas te verlengen. Gebleken is dat na hetBesloten om einddatum gebiedsverbod Mookerplas te verlengen. Gebleken is dat na het

Paasweekeinde wederom overtredingen plaats hebben gevonden, zodat deze verlengingPaasweekeinde wederom overtredingen plaats hebben gevonden, zodat deze verlenging

noodzakelijk werd.noodzakelijk werd.

Tevens in nauw overleg met de burgmeester van Leudal besloten om gebiedsverbod inTevens in nauw overleg met de burgmeester van Leudal besloten om gebiedsverbod in

Leudal in te stellen.Leudal in te stellen.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

23 april 202023 april 2020
Aanvullende maatregelen voor reizigers die vanuit hoogrisicogebieden naar NederlandAanvullende maatregelen voor reizigers die vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland

vliegen.vliegen. OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

23 april 202023 april 2020
Beeldvorming. Hierbij nogmaals landelijke lijn t.a.v. erehagen bij uitvaarten en drive inBeeldvorming. Hierbij nogmaals landelijke lijn t.a.v. erehagen bij uitvaarten en drive in

bioscopen besproken. Het zijn georganiseerde samenkomsten van meer dan drie personenbioscopen besproken. Het zijn georganiseerde samenkomsten van meer dan drie personen

en om die reden verboden. Besloten om richtlijn voor buiten sporten op te stellen.en om die reden verboden. Besloten om richtlijn voor buiten sporten op te stellen.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

29 april 202029 april 2020
De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020....De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020....

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

29 april 202029 april 2020
In verband met de verruiming van de maatregelen waartoe het kabinet besloten heeft is eenIn verband met de verruiming van de maatregelen waartoe het kabinet besloten heeft is een

nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarin zijn de bepalingen over sporten en openstellingnieuwe noodverordening vastgesteld. Daarin zijn de bepalingen over sporten en openstelling

scholen verwerkt en eveneens het verbod op evenementen tot 1 september. Descholen verwerkt en eveneens het verbod op evenementen tot 1 september. De

noodverordening is voor het overige gelijkluidend aan de vorige noodverordening.noodverordening is voor het overige gelijkluidend aan de vorige noodverordening.



mei 2020mei 2020
aanpassen enaanpassen en

versoepelenversoepelen

In mei werden diverse regels uit deIn mei werden diverse regels uit de

noodverordening aangepast en versoepeld, metnoodverordening aangepast en versoepeld, met

name op het gebied van winkelen, horeca enname op het gebied van winkelen, horeca en

grensverkeer.grensverkeer.

Gemeenten hadden veel vragen over de concreteGemeenten hadden veel vragen over de concrete

uitwerking van bepaalde versoepelingen. Veeluitwerking van bepaalde versoepelingen. Veel

bedrijven en inwoners legden de regels op eenbedrijven en inwoners legden de regels op een

andere manier uit. Er waren veel vragen overandere manier uit. Er waren veel vragen over

recreatie (sanitair) en horeca. In mei is Designerrecreatie (sanitair) en horeca. In mei is Designer

Outlet in Roermond weer geopend. DeOutlet in Roermond weer geopend. De

openstelling is nauwgezet gemonitord.openstelling is nauwgezet gemonitord.

De GGD gaat nieuwe doelgroepen testen en hetDe GGD gaat nieuwe doelgroepen testen en het

coronacentrum in Roermond wordt geslotencoronacentrum in Roermond wordt gesloten

omdat de toestroom van patiënten uitblijft. Eromdat de toestroom van patiënten uitblijft. Er

werd intern al voorbereid op een verderewerd intern al voorbereid op een verdere

versoepeling van de maatregelen per 1 juni. Deversoepeling van de maatregelen per 1 juni. De

GGD richt aan de Nijmeegseweg in Venlo eenGGD richt aan de Nijmeegseweg in Venlo een

nieuwe teststraat met een dubbeldenieuwe teststraat met een dubbelde

testcapaciteit, zodat deze op 1 juni klaar is. Vanaftestcapaciteit, zodat deze op 1 juni klaar is. Vanaf

1 juni is het landelijk nummer in de lucht. Vanaf1 juni is het landelijk nummer in de lucht. Vanaf

die dag kan iedereen met klachten zich latendie dag kan iedereen met klachten zich laten

testen.testen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

7 mei 20207 mei 2020
Het veiligheidsplan van het DOC is vastgesteld en in het RBT besproken. Op basis daarvanHet veiligheidsplan van het DOC is vastgesteld en in het RBT besproken. Op basis daarvan

heb ik in nauwe samenspraak met de burgemeester van Roermond toestemming verleendheb ik in nauwe samenspraak met de burgemeester van Roermond toestemming verleend

voor het onder voorwaarden openstellen van het DOC per 11 mei. De voorwaarden zijn in hetvoor het onder voorwaarden openstellen van het DOC per 11 mei. De voorwaarden zijn in het

veiligheidsplan  beschreven en hebben onder meer betrekking op het gebruik vanveiligheidsplan  beschreven en hebben onder meer betrekking op het gebruik van

parkeerplaatsen, maximum aantal personen in de winkels, eenrichtingsverkeer, etc.parkeerplaatsen, maximum aantal personen in de winkels, eenrichtingsverkeer, etc.

Foodtrucks worden niet toegestaan. De afspraak is gemaakt dat de situatie gemonitordFoodtrucks worden niet toegestaan. De afspraak is gemaakt dat de situatie gemonitord

wordt en dat er een tweetal meer uitgebreide evaluaties plaatsvinden om te bezien of dewordt en dat er een tweetal meer uitgebreide evaluaties plaatsvinden om te bezien of de

maatregelen in de praktijk voldoende werken en de openstelling gecontinueerd kan worden.maatregelen in de praktijk voldoende werken en de openstelling gecontinueerd kan worden.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

13 mei 202013 mei 2020
Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten...Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 mei 202013 mei 2020
Op basis van de verruiming van de maatregelen is de noodverordening opnieuw aangepast,Op basis van de verruiming van de maatregelen is de noodverordening opnieuw aangepast,

overeenkomstig het landelijk model. Het verbod op non food op markten wordt opgeheven.overeenkomstig het landelijk model. Het verbod op non food op markten wordt opgeheven.

Wel wordt in de noodverordening de landelijke richtlijn opgenomen, die betrekking heeft opWel wordt in de noodverordening de landelijke richtlijn opgenomen, die betrekking heeft op

een adequate inrichting van de markten. De inrichting van de markten kan lokaal bepaaldeen adequate inrichting van de markten. De inrichting van de markten kan lokaal bepaald

worden, maar ik behoud de bevoegdheid om in te grijpen. Deze bevoegdheid is gebaseerd opworden, maar ik behoud de bevoegdheid om in te grijpen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op

de aanwijzing van de minister van VWS.de aanwijzing van de minister van VWS.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 mei 202020 mei 2020
Gebleken is dat in sommige gemeenten winkelgebieden en binnensteden druk bezochtGebleken is dat in sommige gemeenten winkelgebieden en binnensteden druk bezocht

worden. Om de doorstroming te bevorderen heb ik besloten de noodverordening aan teworden. Om de doorstroming te bevorderen heb ik besloten de noodverordening aan te

passen door een tijdelijk verbod in te stellen voor het plaatsen van obstakels, in de vorm vanpassen door een tijdelijk verbod in te stellen voor het plaatsen van obstakels, in de vorm van

uitstallingen en/of reclameborden in de openbare ruimte, waardoor de vrije doorgang vooruitstallingen en/of reclameborden in de openbare ruimte, waardoor de vrije doorgang voor

het publiek wordt beperkt. Dit verbod geldt slechts indien en voor zover de burgemeester vanhet publiek wordt beperkt. Dit verbod geldt slechts indien en voor zover de burgemeester van

de betre�ende gemeente, na beoordeling van de lokale situatie ter zake een besluit heeftde betre�ende gemeente, na beoordeling van de lokale situatie ter zake een besluit heeft

genomen.genomen.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

28 mei 202028 mei 2020
Het verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in achtHet verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in acht

nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafd vanaf drienemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafd vanaf drie

personen...personen...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

28 mei 202028 mei 2020
Op basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordeningOp basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordening

aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juni en 15 juni verwerkt zijn...aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juni en 15 juni verwerkt zijn...

+ Lees  meer

juni 2020juni 2020
testen en tracerentesten en traceren

In juni was er sprake van een verdereIn juni was er sprake van een verdere

versoepeling. Op diverse onderwerpen is aan hetversoepeling. Op diverse onderwerpen is aan het

Regionaal Beleidsteam geadviseerd om wel ofRegionaal Beleidsteam geadviseerd om wel of

juist niet af te wijken van de landelijke lijn. Erjuist niet af te wijken van de landelijke lijn. Er

waren gedurende de hele periode veel vragenwaren gedurende de hele periode veel vragen

vanuit gemeenten, veelal juridischevanuit gemeenten, veelal juridische

vraagstukken.vraagstukken.

Het advies is nog steeds om niet (in hetHet advies is nog steeds om niet (in het

buitenland) op vakantie te gaan, zoveel mogelijkbuitenland) op vakantie te gaan, zoveel mogelijk

thuis te werken en de anderhalve meter ook na 1thuis te werken en de anderhalve meter ook na 1

juli op te blijven volgen. Evenementen zijn vanaf 1juli op te blijven volgen. Evenementen zijn vanaf 1

juli weer toegestaan, maar alleen als zij aan de 1.5juli weer toegestaan, maar alleen als zij aan de 1.5

meter ruimte kunnen voldoen.meter ruimte kunnen voldoen.

Via het Via het dashboarddashboard op de website van de GGD op de website van de GGD

Limburg-Noord zijn actuele cijfers te zien.Limburg-Noord zijn actuele cijfers te zien.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 juni 20203 juni 2020
Op 11 juni is er weer een Duitse feestdag, sacramentsdag. Besloten om op die dag deOp 11 juni is er weer een Duitse feestdag, sacramentsdag. Besloten om op die dag de

maatregelen zoals die met Pinksteren zijn toegepast ook op die dag te hanteren. Dezemaatregelen zoals die met Pinksteren zijn toegepast ook op die dag te hanteren. Deze

maatregelen hebben tot nu toe naar behoren gefunctioneerd.maatregelen hebben tot nu toe naar behoren gefunctioneerd.

Ten aanzien van de Maasveren is geconcludeerd dat die mogelijk tot het openbaar vervoer teTen aanzien van de Maasveren is geconcludeerd dat die mogelijk tot het openbaar vervoer te

rekenen zijn, behalve als ze als toeristische attractie aangemerkt zijn. Als openbaarrekenen zijn, behalve als ze als toeristische attractie aangemerkt zijn. Als openbaar

vervoervoorziening zou dan een mondkapjesverplichting gelden. Omdat er afdoendevervoervoorziening zou dan een mondkapjesverplichting gelden. Omdat er afdoende

maatregelen m.b.t de onderlinge afstanden op de veren getro�en zijn zal er nietmaatregelen m.b.t de onderlinge afstanden op de veren getro�en zijn zal er niet

gehandhaafd worden op het niet dragen van een mondkapje.gehandhaafd worden op het niet dragen van een mondkapje.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

10 juni 202010 juni 2020
Op basis van de concept aanwijzing van 9 juni kon besluitvorming in het BeleidsteamOp basis van de concept aanwijzing van 9 juni kon besluitvorming in het Beleidsteam

plaatsvinden.plaatsvinden.

In de aanwijzing van de minister van VWS stond dat de opdracht tot sluiting van sanitaireIn de aanwijzing van de minister van VWS stond dat de opdracht tot sluiting van sanitaire

voorzieningen per 15 juni 2020 komt te vervallen, op voorwaarde dat de richtlijnen van hetvoorzieningen per 15 juni 2020 komt te vervallen, op voorwaarde dat de richtlijnen van het

RIVM worden opgevolgd.RIVM worden opgevolgd.

Verder deelt de minister mede dat het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 juni het verbod opVerder deelt de minister mede dat het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 juni het verbod op

het ontvangen van bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt opgeheven.het ontvangen van bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt opgeheven.



OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

10 juni 202010 juni 2020
Het Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over deHet Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over de

gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni te schrappen...gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni te schrappen...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

12 juni 202012 juni 2020
Op basis van de de�nitieve aanwijzing van de minister van VWS van 11 juni en de adviezen vanOp basis van de de�nitieve aanwijzing van de minister van VWS van 11 juni en de adviezen van

het Beleidsteam besluit ik de noodverordening aan te passen (schrappen van bepaling m.b.t.het Beleidsteam besluit ik de noodverordening aan te passen (schrappen van bepaling m.b.t.

sluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens). Tevenssluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens). Tevens

besluit ik in nauw overleg met de burgemeester van Roermond het aanwijzingsbesluit exbesluit ik in nauw overleg met de burgemeester van Roermond het aanwijzingsbesluit ex

artikel 2.5 van de noodverordening m.b.t. een viertal gebiedsverboden in Roermond in teartikel 2.5 van de noodverordening m.b.t. een viertal gebiedsverboden in Roermond in te

trekken.trekken.

Al deze besluiten treden in werking op 15 juni 2020.Al deze besluiten treden in werking op 15 juni 2020.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 en 16 juni 202015 en 16 juni 2020
Er zijn enkele tekstuele wijzigingen nodig als gevolg van aanpassing van de modelEr zijn enkele tekstuele wijzigingen nodig als gevolg van aanpassing van de model

noodverordening en de wens om daar zoveel mogelijk op aan te sluiten.noodverordening en de wens om daar zoveel mogelijk op aan te sluiten. OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

25 juni 202025 juni 2020
In het beleidsteam worden procesafspraken gemaakt over demonstraties. De voorzitter vanIn het beleidsteam worden procesafspraken gemaakt over demonstraties. De voorzitter van

de veiligheidsregio kan conform artikel 39 Wvr kan optreden en voorschriften aan eende veiligheidsregio kan conform artikel 39 Wvr kan optreden en voorschriften aan een

demonstratie verbinden en bij excessen ook ingrijpen. Ik heb echter afgesproken dat dedemonstratie verbinden en bij excessen ook ingrijpen. Ik heb echter afgesproken dat de

lokale burgemeester, gelet op zijn of haar kennis van de lokale situatie zoveel mogelijk in delokale burgemeester, gelet op zijn of haar kennis van de lokale situatie zoveel mogelijk in de

lead blijft. De procesafspraken zijn in een notitie van de coördinerend gemeentesecretarislead blijft. De procesafspraken zijn in een notitie van de coördinerend gemeentesecretaris

vastgelegd.vastgelegd.

Op verzoek van de burgemeester van Leudal heb ik besloten om het gebiedsverbod in LeudalOp verzoek van de burgemeester van Leudal heb ik besloten om het gebiedsverbod in Leudal

per 1 juli op te he�en en dit aan te passen in de noodverordening van 1 juli.per 1 juli op te he�en en dit aan te passen in de noodverordening van 1 juli.

juli 2020juli 2020
vakantietijd, maar nietvakantietijd, maar niet

voor iedereenvoor iedereen

Per 1 juli worden de corona maatregelen weerPer 1 juli worden de corona maatregelen weer

versoepeld. Vooral voor sportscholen, sauna’s,versoepeld. Vooral voor sportscholen, sauna’s,

wellness centra, co�eeshops en casino’s die hunwellness centra, co�eeshops en casino’s die hun

deuren weer mogen openen een grote stap. Met hetdeuren weer mogen openen een grote stap. Met het

oog op een versoepeling voor evenementen belegdoog op een versoepeling voor evenementen belegd

het Regionaal Beleidsteam (RBT) met de vijftienhet Regionaal Beleidsteam (RBT) met de vijftien

burgemeesters van de gemeenten in de regioburgemeesters van de gemeenten in de regio

Limburg-Noord, een speciale themavergaderingLimburg-Noord, een speciale themavergadering

hiervoor. Hierna volgt een uitgewerktehiervoor. Hierna volgt een uitgewerkte

evenementenrichtlijn en –notitie.evenementenrichtlijn en –notitie.

Binnen- en buitensporten mogen weer voor alleBinnen- en buitensporten mogen weer voor alle

leeftijden en iedereen mag opnieuw gebruik makenleeftijden en iedereen mag opnieuw gebruik maken

van het openbaar vervoer, mits met een mondkapjevan het openbaar vervoer, mits met een mondkapje

op.op.

De zomerperiode breekt aan. Talloze vakantiesDe zomerperiode breekt aan. Talloze vakanties

worden geannuleerd door de wisselende codes dieworden geannuleerd door de wisselende codes die

landen krijgen aan de hand van de heersendelanden krijgen aan de hand van de heersende

besmettingsgraad. Mensen krijgen te maken metbesmettingsgraad. Mensen krijgen te maken met

verplichte quarantaines als zij terug komen uit eenverplichte quarantaines als zij terug komen uit een

code oranje en rood risicogebied.code oranje en rood risicogebied.

Ondertussen wordt in de zorg, bij GGD’en, bijOndertussen wordt in de zorg, bij GGD’en, bij

veiligheidsregio’s en bij talloze andere organisatiesveiligheidsregio’s en bij talloze andere organisaties

keihard doorgewerkt. Vakantie of niet, het virus iskeihard doorgewerkt. Vakantie of niet, het virus is

niet vertrokken. Alertheid blijf nodig en de winkelniet vertrokken. Alertheid blijf nodig en de winkel

moet open blijven.moet open blijven.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

1 juli 20201 juli 2020
De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing...De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

1 juli 20201 juli 2020
Op basis van de aanwijzing van de minister is een nieuwe modelnoodverordening opgesteld.Op basis van de aanwijzing van de minister is een nieuwe modelnoodverordening opgesteld.

Het beleidsteam adviseert om deze onverkort over te nemen. Ik besluit daarom de nieuweHet beleidsteam adviseert om deze onverkort over te nemen. Ik besluit daarom de nieuwe

noodverordening vast te stellen, waarin de aanwijzing van de minister van VWS verwerkt is.noodverordening vast te stellen, waarin de aanwijzing van de minister van VWS verwerkt is.

In de nieuwe noodverordening zijn geen gebiedsverboden meer opgenomen.In de nieuwe noodverordening zijn geen gebiedsverboden meer opgenomen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

8 juli 20208 juli 2020
Procesafspraak gemaakt dat evenementenaanvragen via de reguliere lijn lopen, maar dat erProcesafspraak gemaakt dat evenementenaanvragen via de reguliere lijn lopen, maar dat er

vóór de vergunningverlening een toets door de veiligheidsregio plaatsvindt of het evenementvóór de vergunningverlening een toets door de veiligheidsregio plaatsvindt of het evenement

corona-proof wordt vergund. Deze toets is nodig omdat de voorzitter verplicht is om decorona-proof wordt vergund. Deze toets is nodig omdat de voorzitter verplicht is om de

aanwijzing van de minister (zoals die ook is vertaald in de noodverordening) te volgen. Hetaanwijzing van de minister (zoals die ook is vertaald in de noodverordening) te volgen. Het

staat een burgemeester niet vrij om daar van af te wijken. Het protocol dient ervoor om eenstaat een burgemeester niet vrij om daar van af te wijken. Het protocol dient ervoor om een

en ander eenduidig te kunnen interpreteren. Lokaal maatwerk is dus nagenoeg nieten ander eenduidig te kunnen interpreteren. Lokaal maatwerk is dus nagenoeg niet

mogelijk.mogelijk.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

10 juli 202010 juli 2020
Enkele kleine technische wijzigingen worden toegevoegd aan de eerdere aanwijzingen.Enkele kleine technische wijzigingen worden toegevoegd aan de eerdere aanwijzingen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 juli 202015 juli 2020
De wijzigingen volgend uit de aanwijzing van de minister zijn verwerkt in deDe wijzigingen volgend uit de aanwijzing van de minister zijn verwerkt in de

noodverordening, met name in de toelichting. Gelet op de beperkte impact van dezenoodverordening, met name in de toelichting. Gelet op de beperkte impact van deze

wijzigingen heeft het Beleidsteam via de app ingestemd met de aanpassingen, waarna ik dewijzigingen heeft het Beleidsteam via de app ingestemd met de aanpassingen, waarna ik de

nieuwe noodverordening heb vastgesteld.nieuwe noodverordening heb vastgesteld.

augustus 2020augustus 2020
toename besmettingen en drukte intoename besmettingen en drukte in

regioregio

Alhoewel een persconferentie pas na de zomer plaats zou vinden,Alhoewel een persconferentie pas na de zomer plaats zou vinden,

vinden de ministers die toch al noodzakelijk op 6 augustus, omdatvinden de ministers die toch al noodzakelijk op 6 augustus, omdat

landelijk het aantal besmettingen toeneemt. Een registratieplicht volgtlandelijk het aantal besmettingen toeneemt. Een registratieplicht volgt

voor onder andere horeca, musea en dergelijke, om zo het bron- envoor onder andere horeca, musea en dergelijke, om zo het bron- en

contactonderzoek makkelijker te maken als er een besmetting is.contactonderzoek makkelijker te maken als er een besmetting is.

In regio Limburg-Noord neemt het aantal besmettingen nog niet enormIn regio Limburg-Noord neemt het aantal besmettingen nog niet enorm

toe en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft momenteel laag.toe en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft momenteel laag.

Aangezien er grote drukte is op verschillende plekken in de regio wordtAangezien er grote drukte is op verschillende plekken in de regio wordt

ook dit thema besproken binnen het Regionaal Beleidsteam en wordt erook dit thema besproken binnen het Regionaal Beleidsteam en wordt er

ingegrepen. De nieuwe noodverordening biedt bovendien ruimte omingegrepen. De nieuwe noodverordening biedt bovendien ruimte om

een gelegenheid 14 dagen te sluiten als deze zich niet aan de regelseen gelegenheid 14 dagen te sluiten als deze zich niet aan de regels

houden.houden.

Op enkele plekken in de regio worden (kleinschalige) kermissenOp enkele plekken in de regio worden (kleinschalige) kermissen

gehouden en op andere plekken worden deze juist afgelast, omdat hetgehouden en op andere plekken worden deze juist afgelast, omdat het

binnen de nieuw regels nauwelijks te organiseren is, of simpelweg nietbinnen de nieuw regels nauwelijks te organiseren is, of simpelweg niet

verantwoord.verantwoord.

Laboratoria kunnen de grote stroom aan testen niet meer aan en deLaboratoria kunnen de grote stroom aan testen niet meer aan en de

gemiddelde wachttijd tot de uitslag neemt toe.gemiddelde wachttijd tot de uitslag neemt toe.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

7 augustus 20207 augustus 2020
Verbod op fysieke introductiebijeenkomsten studenten, tenzij deze bijeenkomsten gerichtVerbod op fysieke introductiebijeenkomsten studenten, tenzij deze bijeenkomsten gericht

zijn op studie of sport...zijn op studie of sport...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

10 augustus 202010 augustus 2020
Besloten wordt tot vaststelling van de noodverordening op basis van de aanwijzing van deBesloten wordt tot vaststelling van de noodverordening op basis van de aanwijzing van de

minister van 7 augustus....minister van 7 augustus....

+ Lees  meer

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

20 augustus 202020 augustus 2020
Kleine aanvulling op het verbod van introductiebijeenkomsten studenten. Voorzitter kanKleine aanvulling op het verbod van introductiebijeenkomsten studenten. Voorzitter kan

onthe�ng verlenen voor kleinschalige bijeenkomsten als die georganiseerd worden dooronthe�ng verlenen voor kleinschalige bijeenkomsten als die georganiseerd worden door

onderwijsinstellingen, studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen. Voor hetonderwijsinstellingen, studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen. Voor het

overige gelden dezelfde voorwaarden als in de aanwijzing van 7 augustus.overige gelden dezelfde voorwaarden als in de aanwijzing van 7 augustus.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

26 augustus 202026 augustus 2020
Er wordt geen nieuwe noodverordening vastgesteld. De aanvullende aanwijzing van deEr wordt geen nieuwe noodverordening vastgesteld. De aanvullende aanwijzing van de

minister past binnen de noodverordening.minister past binnen de noodverordening.

In het overleg wordt gesproken over doorstroomlocaties en verblijfslocaties. Verder wordtIn het overleg wordt gesproken over doorstroomlocaties en verblijfslocaties. Verder wordt

gesproken over de jaarlijks terugkerende grote evenementen. Voor wat betreft hetgesproken over de jaarlijks terugkerende grote evenementen. Voor wat betreft het

eerstvolgende evenement de 11e van de 11e wordt afgesproken een signaal uit te laten gaan,eerstvolgende evenement de 11e van de 11e wordt afgesproken een signaal uit te laten gaan,

dat er geen grote evenementen kunnen plaatsvinden.dat er geen grote evenementen kunnen plaatsvinden.

Tenslotte wordt in goed overleg tussen de burgemeester van Roerdalen en mij besloten totTenslotte wordt in goed overleg tussen de burgemeester van Roerdalen en mij besloten tot

het opleggen van een last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting) van een horeca inrichtinghet opleggen van een last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting) van een horeca inrichting

in Roerdalen.in Roerdalen.



septemberseptember
20202020
strengere maatregelen enstrengere maatregelen en

uitbreiding testcapaciteituitbreiding testcapaciteit

In september wordt Veiligheidsregio Limburg-NoordIn september wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord

genomineerd als een van de bestegenomineerd als een van de beste

overheidsorganisaties van Nederland. De top drieoverheidsorganisaties van Nederland. De top drie

wordt behaald, maar de eerste plaats gaat aan dewordt behaald, maar de eerste plaats gaat aan de

neus voorbij, deze gaat naar de Socialeneus voorbij, deze gaat naar de Sociale

Verzekeringsbank. Desondanks een enormeVerzekeringsbank. Desondanks een enorme

prestatie.prestatie.

Op 28 september worden tijdens de landelijkeOp 28 september worden tijdens de landelijke

persconferentie weer strengere maatregelenpersconferentie weer strengere maatregelen

aangekondigd, zoals het sluiten van horeca omaangekondigd, zoals het sluiten van horeca om

22.00 uur, het beperken van reisbewegingen en een22.00 uur, het beperken van reisbewegingen en een

maximum aantal bezoekers thuis van 3 personenmaximum aantal bezoekers thuis van 3 personen

(voorheen 6). Testcapaciteit moet verder uitgebreid(voorheen 6). Testcapaciteit moet verder uitgebreid

worden in het hele land en er komen commerciëleworden in het hele land en er komen commerciële

teststraten bij. Vooruitlopend op de feestdagenteststraten bij. Vooruitlopend op de feestdagen

wordt binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT)wordt binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT)

besproken wat wel en niet kan en wenselijk is,besproken wat wel en niet kan en wenselijk is,

binnen de huidige regels.binnen de huidige regels.

Een dag later, op 29 september, wordt doorEen dag later, op 29 september, wordt door

Veiligheidsregio Limburg-Noord een webinarVeiligheidsregio Limburg-Noord een webinar

georganiseerd speciaal voor Raads- en Statenledengeorganiseerd speciaal voor Raads- en Statenleden

en de pers, zodat zij (als aanvulling op het eerderen de pers, zodat zij (als aanvulling op het eerder

verschenen verantwoordingsverslag) via eenverschenen verantwoordingsverslag) via een

liveschakeling vragen kunnen stellen aan voorzitterliveschakeling vragen kunnen stellen aan voorzitter

Antoin Scholten en directeur Jac Rooijmans.Antoin Scholten en directeur Jac Rooijmans.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

1 september 20201 september 2020
Maatregelen worden verlengd tot nieuw besluit kabinet.Maatregelen worden verlengd tot nieuw besluit kabinet.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

9 september 20209 september 2020
Afstemmingsoverleg. Er wordt een forse toename van het aantal besmettingen gezien,Afstemmingsoverleg. Er wordt een forse toename van het aantal besmettingen gezien,

zowel landelijk als regionaal.zowel landelijk als regionaal.

In de afgelopen weken zijn meerdere horeca inrichtingen gesloten in verband met herhaaldeIn de afgelopen weken zijn meerdere horeca inrichtingen gesloten in verband met herhaalde

overtreding van de noodverordening. De zorgen worden gedeeld over onaanvaardbaarovertreding van de noodverordening. De zorgen worden gedeeld over onaanvaardbaar

gedrag jegens BOA’s en hulpverleners. De situatie rondom de besmettingen op diversegedrag jegens BOA’s en hulpverleners. De situatie rondom de besmettingen op diverse

nertsenhouderijen is punt van zorg en heeft ook landelijk de aandacht.nertsenhouderijen is punt van zorg en heeft ook landelijk de aandacht.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

23 september 202023 september 2020
Het Regionaal Beleidsteam stemt in met enkele kleine, voornamelijk tekstuele, wijzigingenHet Regionaal Beleidsteam stemt in met enkele kleine, voornamelijk tekstuele, wijzigingen

in de noodverordening. Uit het landelijk beeld blijkt dat ongeveer de helft van de regio’s vanin de noodverordening. Uit het landelijk beeld blijkt dat ongeveer de helft van de regio’s van

het niveau waakzaam naar het niveau zorgelijk is gegaan.het niveau waakzaam naar het niveau zorgelijk is gegaan.

Het Regionaal Beleidsteam besluit om de traditionele sinterklaasintochten niet toe te staan,Het Regionaal Beleidsteam besluit om de traditionele sinterklaasintochten niet toe te staan,

omdat de groepen te groot zijn en het niet mogelijk is voldoende afstand in acht te nemen.omdat de groepen te groot zijn en het niet mogelijk is voldoende afstand in acht te nemen.

WEBINAR VOOR RAADSLEDENWEBINAR VOOR RAADSLEDEN

29 september 202029 september 2020
Via een webinar stel ik raadsleden in de gelegenheid om vragen te stellen over hetVia een webinar stel ik raadsleden in de gelegenheid om vragen te stellen over het

verantwoordingsverslag tot en met 8 juli. Van deze mogelijkheid wordt door veel raadsledenverantwoordingsverslag tot en met 8 juli. Van deze mogelijkheid wordt door veel raadsleden

gebruik gemaakt en er worden er veel vragen gesteld. Raadsleden die niet in de gelegenheidgebruik gemaakt en er worden er veel vragen gesteld. Raadsleden die niet in de gelegenheid

waren de digitale bijeenkomst bij te wonen hebben deze op een later tijdstip terug kunnenwaren de digitale bijeenkomst bij te wonen hebben deze op een later tijdstip terug kunnen

kijken.kijken.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

30 september 202030 september 2020
Samenkomsten in de publieke ruimten zijn alleen toegestaan als de samenkomst tenSamenkomsten in de publieke ruimten zijn alleen toegestaan als de samenkomst ten

hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw...hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

30 september 202030 september 2020
Er is een nieuwe noodverordening ontworpen met de genoemde maatregelen erinEr is een nieuwe noodverordening ontworpen met de genoemde maatregelen erin

opgenomen. Ik stel die verordening vast met inachtneming van enkele opmerkingen. Overopgenomen. Ik stel die verordening vast met inachtneming van enkele opmerkingen. Over

de interpretatie van enkele bepalingen zal landelijk advies worden gevraagd. Zo nodig wordtde interpretatie van enkele bepalingen zal landelijk advies worden gevraagd. Zo nodig wordt

de toelichting nog aangescherpt. Die aanpassing zal op 7 oktober aan de orde komen.de toelichting nog aangescherpt. Die aanpassing zal op 7 oktober aan de orde komen.

Aangezien de verordening de mogelijkheid bevat om bijzondere gebouwen en terreinen aanAangezien de verordening de mogelijkheid bevat om bijzondere gebouwen en terreinen aan

te wijzen waar afgeweken kan worden van het maximum aantal bezoekers laat ik in dete wijzen waar afgeweken kan worden van het maximum aantal bezoekers laat ik in de

gemeenten inventariseren welke gebouwen en evenemententerreinen dat betreft, waarnagemeenten inventariseren welke gebouwen en evenemententerreinen dat betreft, waarna

ik die gebouwen als zodanig zal aanwijzen.ik die gebouwen als zodanig zal aanwijzen.

Bij de inventarisatie zijn 24 gebouwen, met name theaters en podia, aangedragen, die ikBij de inventarisatie zijn 24 gebouwen, met name theaters en podia, aangedragen, die ik

aanwijs als locatie waar meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.aanwijs als locatie waar meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.

oktober 2020oktober 2020
het gaat de verkeerde kant ophet gaat de verkeerde kant op

In oktober wordt er opnieuw overgegaan tot strengere maatregelen. HetIn oktober wordt er opnieuw overgegaan tot strengere maatregelen. Het

virus is niet voldoende onder controle en het gaat snel de verkeerde kantvirus is niet voldoende onder controle en het gaat snel de verkeerde kant

op. Ook Limburg-Noord krijgt de risicostatus ‘ernstig’, later gevolgdop. Ook Limburg-Noord krijgt de risicostatus ‘ernstig’, later gevolgd

door ‘zeer ernstig’. Er volgt landelijk een gedeeltelijke lockdown op 14door ‘zeer ernstig’. Er volgt landelijk een gedeeltelijke lockdown op 14

oktober. Horeca moet de deuren sluiten en sporten is nog beperktoktober. Horeca moet de deuren sluiten en sporten is nog beperkt

mogelijk. De landelijke  routekaart wordt gepresenteerd. Ook valt hetmogelijk. De landelijke  routekaart wordt gepresenteerd. Ook valt het

besluit om de traditionele carnaval niet door te laten gaan.besluit om de traditionele carnaval niet door te laten gaan.

Landelijk campagnes worden verspreid in de regio’s. Het gaat dan onderLandelijk campagnes worden verspreid in de regio’s. Het gaat dan onder

andere om de ‘Aandacht voor elkaar’ en jongerencampagne.andere om de ‘Aandacht voor elkaar’ en jongerencampagne.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

7 oktober 20207 oktober 2020
Besloten wordt om het traditionele carnaval niet door te laten gaan. Kleine bijeenkomstenBesloten wordt om het traditionele carnaval niet door te laten gaan. Kleine bijeenkomsten

zijn alleen toegestaan als er niet meer dan vier mensen per gezelschap bijeen komen en danzijn alleen toegestaan als er niet meer dan vier mensen per gezelschap bijeen komen en dan

tot maximaal 30 personen per locatie. Ook bij het jeugdcarnaval mogen maar maximaal viertot maximaal 30 personen per locatie. Ook bij het jeugdcarnaval mogen maar maximaal vier

volwassen begeleiders aanwezig zijn.volwassen begeleiders aanwezig zijn.

Bij buitenactiviteiten mogen maximaal 40 personen samenkomen, maar niet in grotereBij buitenactiviteiten mogen maximaal 40 personen samenkomen, maar niet in grotere

gezelschappen dan van vier personen.gezelschappen dan van vier personen.

Illegale feesten: Ik mandateer de bevoegdheid tot inschakelen Mobiele Eenheid naarIllegale feesten: Ik mandateer de bevoegdheid tot inschakelen Mobiele Eenheid naar

burgemeesters.burgemeesters.

Binnentreden mag overigens alleen bij overlast buurt.Binnentreden mag overigens alleen bij overlast buurt.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

14 oktober 202014 oktober 2020
De eerdere aanwijzingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een nieuweDe eerdere aanwijzingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe

uitgebreide aanwijzing...uitgebreide aanwijzing...

+ Lees  meer



OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

14 oktober 202014 oktober 2020
Het RBT erkent de urgentie van de maatregelen. De regio is inmiddels ingeschaald in de 3eHet RBT erkent de urgentie van de maatregelen. De regio is inmiddels ingeschaald in de 3e

trede van de escalatieladder: niveau ‘ernstig’. Met de vernieuwing van de noodverordeningtrede van de escalatieladder: niveau ‘ernstig’. Met de vernieuwing van de noodverordening

overeenkomstig de aanwijzing van de minister kan worden ingestemd. De maatregelenovereenkomstig de aanwijzing van de minister kan worden ingestemd. De maatregelen

treden in werking met ingang van 14 oktober om 22.00 uur.treden in werking met ingang van 14 oktober om 22.00 uur.

Voor wat betreft enkele interpretaties: Een zwembad op een vakantiepark is geenVoor wat betreft enkele interpretaties: Een zwembad op een vakantiepark is geen

doorstroomlocatie, maar een normaal zwembad. Tijdelijke schaatsbanen vallen onder hetdoorstroomlocatie, maar een normaal zwembad. Tijdelijke schaatsbanen vallen onder het

verbod op evenementen en zijn dus niet toegestaan.Handhaving bij parenclubs kanverbod op evenementen en zijn dus niet toegestaan.Handhaving bij parenclubs kan

plaatsvinden conform handhavingsafspraken vanuit de noodverordening.plaatsvinden conform handhavingsafspraken vanuit de noodverordening.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

21 oktober 202021 oktober 2020
De regio Limburg-Noord is in de escalatieladder vanaf heden in de hoogste tredeDe regio Limburg-Noord is in de escalatieladder vanaf heden in de hoogste trede

ingeschaald: classi�catie zeer ernstig.ingeschaald: classi�catie zeer ernstig.

Gebleken is dat enkele bepalingen uit de noodverordening niet eenduidig geïnterpreteerdGebleken is dat enkele bepalingen uit de noodverordening niet eenduidig geïnterpreteerd

worden. Ik heb de toelichting daarom aan laten passen.worden. Ik heb de toelichting daarom aan laten passen.

Het Regionaal Beleidsteam onderschrijft unaniem de stelling dat de situatie zeer ernstig is.Het Regionaal Beleidsteam onderschrijft unaniem de stelling dat de situatie zeer ernstig is.

De bedoeling is dat we (alle inwoners) even niets doen. Daarbij gaan we niet de grenzenDe bedoeling is dat we (alle inwoners) even niets doen. Daarbij gaan we niet de grenzen

opzoeken bij wat wel of niet mag. Er worden nu even geen ‘feestjes’ gehouden.opzoeken bij wat wel of niet mag. Er worden nu even geen ‘feestjes’ gehouden.

Ten aanzien van enkele voorbeelden worden de standpunten gedeeld dat: een zaal bij caféTen aanzien van enkele voorbeelden worden de standpunten gedeeld dat: een zaal bij café

bij de horeca hoort en dus gesloten dient te zijn, ook als er ter plaatse geenbij de horeca hoort en dus gesloten dient te zijn, ook als er ter plaatse geen

gemeenschapsaccommodatie is; cultuurbepalingen voor alle culturele uitingen gelden engemeenschapsaccommodatie is; cultuurbepalingen voor alle culturele uitingen gelden en

voorzieningen groot of klein; overnachten in een hotel en dineren in een ander restaurantvoorzieningen groot of klein; overnachten in een hotel en dineren in een ander restaurant

door de hotelgasten niet is toegestaan. Na 20.00 uur wordt in hotels aan de restauranttafelsdoor de hotelgasten niet is toegestaan. Na 20.00 uur wordt in hotels aan de restauranttafels

geen alcohol geschonken. Afgesproken wordt om een regionaal handhavingskader op tegeen alcohol geschonken. Afgesproken wordt om een regionaal handhavingskader op te

stellen.stellen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

28 oktober 202028 oktober 2020
Het regionaal handhavingskader wordt besproken en vastgesteld. Dat sluit goed aan bij hetHet regionaal handhavingskader wordt besproken en vastgesteld. Dat sluit goed aan bij het

landelijk handhavingskader. Over het algemeen is de lijn dat er strikter gehandhaafd zallandelijk handhavingskader. Over het algemeen is de lijn dat er strikter gehandhaafd zal

worden. Dat vraagt ook meer politiecapaciteit.worden. Dat vraagt ook meer politiecapaciteit.

Ook worden weer enkele interpretaties besproken. De vergadering is het erover eens dat deOok worden weer enkele interpretaties besproken. De vergadering is het erover eens dat de

regels niet ridicuul moeten worden toegepast, maar bij twijfel geldt: niet doen en niet deregels niet ridicuul moeten worden toegepast, maar bij twijfel geldt: niet doen en niet de

grenzen van de regelgeving opzoeken. Uit het routeboek dat landelijk besproken is kunnengrenzen van de regelgeving opzoeken. Uit het routeboek dat landelijk besproken is kunnen

strengere maatregelen verwacht worden om ‘de remweg te verkorten’.strengere maatregelen verwacht worden om ‘de remweg te verkorten’.



november 2020november 2020
testen, testen en nog eenstesten, testen en nog eens

testen en op tijd bijsturentesten en op tijd bijsturen

Op 2 november opent de tweede testlocatie inOp 2 november opent de tweede testlocatie in

Roermond, gevolgd door een derde teststraat op 16Roermond, gevolgd door een derde teststraat op 16

november in Weert. In totaal kunnen er in de regio nunovember in Weert. In totaal kunnen er in de regio nu

ruim 2.000 testen per dag worden afgenomen. Deruim 2.000 testen per dag worden afgenomen. De

ontwikkeling van XL en commerciële teststraten isontwikkeling van XL en commerciële teststraten is

landelijk in volle gang.landelijk in volle gang.

Aangezien het aantal testaanvragen in onze regioAangezien het aantal testaanvragen in onze regio

wat terugloopt, wordt opnieuw een oproep gedaanwat terugloopt, wordt opnieuw een oproep gedaan

richting inwoners om zich te laten testen, ook bijrichting inwoners om zich te laten testen, ook bij

lichte klachten.lichte klachten.

Op 3 november volgt een landelijke verzwaring vanOp 3 november volgt een landelijke verzwaring van

de gedeeltelijke lockdown. 4 november volgtde gedeeltelijke lockdown. 4 november volgt

daarom een nieuwe noodverordening met hierin dedaarom een nieuwe noodverordening met hierin de

nieuwe (strengere) maatregelen en op 18 novembernieuwe (strengere) maatregelen en op 18 november

wordt deze alweer vervangen door een nieuwe ietswordt deze alweer vervangen door een nieuwe iets

versoepelde versie, die inhoudelijk veel weg heeftversoepelde versie, die inhoudelijk veel weg heeft

van de noodverordening van 22 oktober. Handhavingvan de noodverordening van 22 oktober. Handhaving

gaat wel strenger optreden tegen excessen.gaat wel strenger optreden tegen excessen.

Nu we richting de feestdagen koersen is er meerNu we richting de feestdagen koersen is er meer

winkelend publiek op de been. Binnensteden enwinkelend publiek op de been. Binnensteden en

winkelgebieden zijn druk en er is onder het publiekwinkelgebieden zijn druk en er is onder het publiek

een toename te zien van Belgen en Duitsers.een toename te zien van Belgen en Duitsers.

Aangezien we een grensregio zijn volgt eenAangezien we een grensregio zijn volgt een

reisadvies voor België en Duitsland en een oproepreisadvies voor België en Duitsland en een oproep

aan alle inwoners om inkopen voor de feestdagenaan alle inwoners om inkopen voor de feestdagen

niet te centreren rondom Black Friday (deniet te centreren rondom Black Friday (de

koopjesdag) en vlak voor de sinterklaas- enkoopjesdag) en vlak voor de sinterklaas- en

kerstdagen. Er is een landelijk vuurwerkverbodkerstdagen. Er is een landelijk vuurwerkverbod

aangekondigd.aangekondigd.

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

4 november 20204 november 2020
In aanvulling op de maatregelen uit de aanwijzing van 14 oktober gaan voor een periode vanIn aanvulling op de maatregelen uit de aanwijzing van 14 oktober gaan voor een periode van

14 dagen de volgende maatregelen gelden...14 dagen de volgende maatregelen gelden...

+ Lees  meer

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

4 november 20204 november 2020
De landelijke maatregelen worden besproken en toegelicht. Vervolgens is de aanpassingDe landelijke maatregelen worden besproken en toegelicht. Vervolgens is de aanpassing

van de noodverordening waarin deze maatregelen zijn opgenomen aan de orde. Hierovervan de noodverordening waarin deze maatregelen zijn opgenomen aan de orde. Hierover

bestaat geen verschil van opvatting.bestaat geen verschil van opvatting.

Verder wordt gesproken over de uitbreiding van de testcapaciteit. In Roermond is een extraVerder wordt gesproken over de uitbreiding van de testcapaciteit. In Roermond is een extra

teststraat in gebruik genomen en een teststraat in het Weerter land wordt binnenkortteststraat in gebruik genomen en een teststraat in het Weerter land wordt binnenkort

geopend. De totale cpaciteit is ruim voldoende, maar gestreefd wordt naar een verderegeopend. De totale cpaciteit is ruim voldoende, maar gestreefd wordt naar een verdere

uitbreiding om ook a-symptomatisch testen mogelijk te maken.uitbreiding om ook a-symptomatisch testen mogelijk te maken.



AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

6 november 20206 november 2020
Uitzonderingen op het algehele sluitingsgebod gelden ook voor maatschappelijkeUitzonderingen op het algehele sluitingsgebod gelden ook voor maatschappelijke

activiteiten gericht op individuele personen uit kwetsbare groepen in buurthuizen, voor deactiviteiten gericht op individuele personen uit kwetsbare groepen in buurthuizen, voor de

afhaalfunctie van bibliotheken en georganiseerde besloten huiswerkbegeleiding inafhaalfunctie van bibliotheken en georganiseerde besloten huiswerkbegeleiding in

bibliotheken.bibliotheken.

De voorzitter krijgt een onthe�ngsbevoegdheid om in geval van bijzondere omstandighedenDe voorzitter krijgt een onthe�ngsbevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden

meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum.meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

11 november 202011 november 2020
De kleine aanpassing van de noodverordening levert geen discussie op. Gesproken is over deDe kleine aanpassing van de noodverordening levert geen discussie op. Gesproken is over de

jaarwisseling en het landelijk vuurwerkverbod voor zowel het verkopen als het afsteken.jaarwisseling en het landelijk vuurwerkverbod voor zowel het verkopen als het afsteken.

Verder wordt teruggekeken op de bespreking in de Bestuurscommissie Veiligheid vanVerder wordt teruggekeken op de bespreking in de Bestuurscommissie Veiligheid van

Veiligheidsregio Limburg-Noord over de gevolgen van de inwerkingtreding van de TijdelijkeVeiligheidsregio Limburg-Noord over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Tijdelijke

wet maatregelen(Twm) COVID-19 voor de positie van de burgemeester en de positie van dewet maatregelen(Twm) COVID-19 voor de positie van de burgemeester en de positie van de

voorzitter. De Twm treedt vermoedelijk per 1-12-2020 in werking. Bij het inwerking tredenvoorzitter. De Twm treedt vermoedelijk per 1-12-2020 in werking. Bij het inwerking treden

wordt de noodverordening ingetrokken.wordt de noodverordening ingetrokken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

18 november 202018 november 2020
De aanwijzing van de minister van 4 november is ingetrokken, zodat de aanwijzing van 14De aanwijzing van de minister van 4 november is ingetrokken, zodat de aanwijzing van 14

oktober weer van van toepassing is. De noodverordening wordt dienovereenkomstigoktober weer van van toepassing is. De noodverordening wordt dienovereenkomstig

aangepast.aangepast.

De afspraak om ook na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19De afspraak om ook na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

maatregelen af te stemmen in het Regionale Beleidsteam, op basis van advisering door hetmaatregelen af te stemmen in het Regionale Beleidsteam, op basis van advisering door het

Regionaal Operationeel Team, wordt bevestigd.Regionaal Operationeel Team, wordt bevestigd.

Voor wat betreft de interpretatie van de noodverordening: hotelgasten mogen in een hotelVoor wat betreft de interpretatie van de noodverordening: hotelgasten mogen in een hotel

alleen eten als ze daar ook daadwerkelijk overnachten.alleen eten als ze daar ook daadwerkelijk overnachten.

Gesproken wordt over carbidschieten. Een regionaal verbod wordt niet wenselijk geacht. ErGesproken wordt over carbidschieten. Een regionaal verbod wordt niet wenselijk geacht. Er

kunnen gebieden aangewezen worden waar carbidschieten wordt toegestaan. Met namekunnen gebieden aangewezen worden waar carbidschieten wordt toegestaan. Met name

wordt daarbij gedacht aan de buitengebieden, waar dit al jaren traditie is.wordt daarbij gedacht aan de buitengebieden, waar dit al jaren traditie is.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

25 november 202025 november 2020
De Twm Covid-19 wordt uitgebreid besproken. De wet treedt per 1-12-2020 in werking.De Twm Covid-19 wordt uitgebreid besproken. De wet treedt per 1-12-2020 in werking.

Vanaf die datum geldt eveneens de regeling mondkapjesplicht in publieke ruimten ...Vanaf die datum geldt eveneens de regeling mondkapjesplicht in publieke ruimten ...

+ Lees  meer

AANWIJZING MINISTERAANWIJZING MINISTER

30 november 202030 november 2020
De minister van VWS geeft mede namens de minister van Justitie & Veiligheid opdracht omDe minister van VWS geeft mede namens de minister van Justitie & Veiligheid opdracht om

de noodverordening in te trekken met ingang van 1-12-2020.de noodverordening in te trekken met ingang van 1-12-2020.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 treedt in werking, evenals de tweeDe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 treedt in werking, evenals de twee

uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullendeuitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende

mondkapjesverplichtingen covid-19’. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingenmondkapjesverplichtingen covid-19’. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingen

van de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. Gezien de opdracht van devan de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. Gezien de opdracht van de

minister en de inwerkingtreding van wet en uitvoeringsregelingen, trek ik deminister en de inwerkingtreding van wet en uitvoeringsregelingen, trek ik de

noodverordening in.noodverordening in.



december 2020december 2020
balans opmaken en verlangen naarbalans opmaken en verlangen naar

‘samen’‘samen’

Vanaf 1 december is de landelijke Tijdelijke wet maatregelen (Twm) vanVanaf 1 december is de landelijke Tijdelijke wet maatregelen (Twm) van

kracht. Deze vervangt de regionale noodverordeningen. Hierdoor krijgenkracht. Deze vervangt de regionale noodverordeningen. Hierdoor krijgen

de (voorzitters van de) veiligheidsregio’s een meer coördinerende inde (voorzitters van de) veiligheidsregio’s een meer coördinerende in

plaats van een sturende rol. Burgemeesters krijgen als gevolg hiervanplaats van een sturende rol. Burgemeesters krijgen als gevolg hiervan

meer lokale bevoegdheden. Dat betekent dat er o�cieel is afgeschaaldmeer lokale bevoegdheden. Dat betekent dat er o�cieel is afgeschaald

van grip 4 naar grip 0. In de praktijk blijft de huidige overlegstructuurvan grip 4 naar grip 0. In de praktijk blijft de huidige overlegstructuur

echter nog van kracht, om zo eenheid en solidariteit in de regio teechter nog van kracht, om zo eenheid en solidariteit in de regio te

borgen.borgen.

Ook is per 1 december het dragen van een mondkapje verplicht en isOok is per 1 december het dragen van een mondkapje verplicht en is

testen zonder klachten mogelijk. Op 7 december opent de vierdetesten zonder klachten mogelijk. Op 7 december opent de vierde

testlocatie van onze regio, in Venray.testlocatie van onze regio, in Venray.

Het aantal besmettingen neemt fors toe en ook stijgt het aantalHet aantal besmettingen neemt fors toe en ook stijgt het aantal

ziekenhuisopnames. Het virus verspreidt zich te hard. De zorg raaktziekenhuisopnames. Het virus verspreidt zich te hard. De zorg raakt

overbelast. Ook regio Limburg-Noord heeft slechte cijfers. Het kabinetoverbelast. Ook regio Limburg-Noord heeft slechte cijfers. Het kabinet

besluit op 14 december tot een landelijke ‘harde’ lockdown tenminstebesluit op 14 december tot een landelijke ‘harde’ lockdown tenminste

tot en met 19 januari 2021. Veel winkels moeten sluiten, ooktot en met 19 januari 2021. Veel winkels moeten sluiten, ook

bouwmarkten. Horeca blijft dicht en we mogen maar met tweebouwmarkten. Horeca blijft dicht en we mogen maar met twee

personen naar buiten. Ook scholen en kinderdagverblijven gaan dicht.personen naar buiten. Ook scholen en kinderdagverblijven gaan dicht.

Dringend advies om thuis te werken, weinig bezoek te ontvangen en nietDringend advies om thuis te werken, weinig bezoek te ontvangen en niet

te reizen.te reizen.

GGD Limburg-Noord is gestart met de voorbereiding van deGGD Limburg-Noord is gestart met de voorbereiding van de

massavaccinatiecampagne, zodat begin januari kan worden gestartmassavaccinatiecampagne, zodat begin januari kan worden gestart

met het vaccineren.met het vaccineren.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAMOVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

2 december 20202 december 2020
Besluit tot intrekking van de noodverordening wordt bekrachtigd.Besluit tot intrekking van de noodverordening wordt bekrachtigd.

De wet regelt dat artikel 39 lid 2 Wet Veiligheidsregio’s wordt geactiveerd en op basis van datDe wet regelt dat artikel 39 lid 2 Wet Veiligheidsregio’s wordt geactiveerd en op basis van dat

artikel het Regionaal Beleidsteam en een operationeel leider  in functie blijven. Hetartikel het Regionaal Beleidsteam en een operationeel leider  in functie blijven. Het

Regionaal Beleidsteam dient voor afstemming tussen de burgemeesters en verzamelen vanRegionaal Beleidsteam dient voor afstemming tussen de burgemeesters en verzamelen van

informatie voor de minister. Daarvoor wordt een informatiestructuur ingericht. Hetinformatie voor de minister. Daarvoor wordt een informatiestructuur ingericht. Het

Regionaal Operationeelteam blijft in stand voor een multidisciplinaire advisering van hetRegionaal Operationeelteam blijft in stand voor een multidisciplinaire advisering van het

Regionaal Beleidsteam en van de burgemeesters bij het verlenen van vergunningen enRegionaal Beleidsteam en van de burgemeesters bij het verlenen van vergunningen en

onthe�ngen en het aanwijzen van plaatsen waar iets wel of iets niet mag. Gelet op hetonthe�ngen en het aanwijzen van plaatsen waar iets wel of iets niet mag. Gelet op het

vorenstaande is een formele GRIP niet nodig en wordt besloten tot afschaling van GRIP 4vorenstaande is een formele GRIP niet nodig en wordt besloten tot afschaling van GRIP 4

naar GRIP 0.naar GRIP 0.

Met de afschaling naar GRIP 0 is een einde gekomen aan de beslissingsbevoegdheid van deMet de afschaling naar GRIP 0 is een einde gekomen aan de beslissingsbevoegdheid van de

voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord en kan verantwoording over de gehelevoorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord en kan verantwoording over de gehele

periode van 27 februari tot en met 2 december 2020 worden afgelegd aan deperiode van 27 februari tot en met 2 december 2020 worden afgelegd aan de

gemeenteraden.gemeenteraden.



26 / 41

De noodverordeningDe noodverordening

Vragen, bezwaren en gerechtelijke proceduresVragen, bezwaren en gerechtelijke procedures
In alle 25 veiligheidsregio’s gold tot 1 december 2020 een noodverordening COVID-19 van de daartoe bevoegde voorzitter van de veiligheidsregio. Op basis vanIn alle 25 veiligheidsregio’s gold tot 1 december 2020 een noodverordening COVID-19 van de daartoe bevoegde voorzitter van de veiligheidsregio. Op basis van

landelijk opgestelde modelverordeningen zijn in onze regio tussen 18 maart en 1 december achttien versies gepubliceerd, waarbij telkens de landelijk maatregelenlandelijk opgestelde modelverordeningen zijn in onze regio tussen 18 maart en 1 december achttien versies gepubliceerd, waarbij telkens de landelijk maatregelen

van het kabinet en/of regionale aanpassingen zijn verwerkt.van het kabinet en/of regionale aanpassingen zijn verwerkt.

VragenVragen

De verordeningen hebben de afgelopen negen maanden veel vragen opgeroepen bij burgers, bedrijven en instellingen. In totaal zijn er in deze periode ruim 500 vragen of verzoeken voorgelegd aanDe verordeningen hebben de afgelopen negen maanden veel vragen opgeroepen bij burgers, bedrijven en instellingen. In totaal zijn er in deze periode ruim 500 vragen of verzoeken voorgelegd aan

Veiligheidsregio Limburg-Noord (direct of via een gemeente). Onderwerpen die in de eerste maanden veelvuldig aan de orde werden gesteld waren het sanitair van campings en jachthavens, het gebruikVeiligheidsregio Limburg-Noord (direct of via een gemeente). Onderwerpen die in de eerste maanden veelvuldig aan de orde werden gesteld waren het sanitair van campings en jachthavens, het gebruik

van groepsaccommodaties, sportgelegenheden en binnenspeeltuinen, de opening van het Designer Outlet Center in Roermond, vervoer van arbeidsmigranten en mogelijkheden om bedrijven,van groepsaccommodaties, sportgelegenheden en binnenspeeltuinen, de opening van het Designer Outlet Center in Roermond, vervoer van arbeidsmigranten en mogelijkheden om bedrijven,

instellingen of activiteiten eerder open te stellen voor publiek dan toegestaan of af te mogen wijken van de regels. Ook zijn meerdere protocollen van brancheverenigingen en koepelorganisaties terinstellingen of activiteiten eerder open te stellen voor publiek dan toegestaan of af te mogen wijken van de regels. Ook zijn meerdere protocollen van brancheverenigingen en koepelorganisaties ter

beoordeling voorgelegd. In de tweede fase (vanaf september) zijn ook veel vragen gesteld over mogelijke vrijstellingen.beoordeling voorgelegd. In de tweede fase (vanaf september) zijn ook veel vragen gesteld over mogelijke vrijstellingen.

BezwarenBezwaren

In zeven gevallen is door burgers en bedrijven een o�cieel bezwaarschrift ingediend tegen een besluit op basis van de noodverordening, wat in twee gevallen ook tot een gerechtelijke procedure heeftIn zeven gevallen is door burgers en bedrijven een o�cieel bezwaarschrift ingediend tegen een besluit op basis van de noodverordening, wat in twee gevallen ook tot een gerechtelijke procedure heeft

geleid (voorlopige voorziening). Op basis van de uitspraak van de rechter heeft de veiligheidsregio één van de bestreden besluit ingetrokken. De voorlopige voorziening op het andere besluit is door degeleid (voorlopige voorziening). Op basis van de uitspraak van de rechter heeft de veiligheidsregio één van de bestreden besluit ingetrokken. De voorlopige voorziening op het andere besluit is door de

rechter afgewezen. Momenteel lopen twee van de bezwaarprocedures nog. Vier bezwaren zijn ingetrokken door de indiener of werden ingehaald door de realiteit van versoepeling van de maatregelen.rechter afgewezen. Momenteel lopen twee van de bezwaarprocedures nog. Vier bezwaren zijn ingetrokken door de indiener of werden ingehaald door de realiteit van versoepeling van de maatregelen.

Eén bezwaar is ongegrond verklaard.Eén bezwaar is ongegrond verklaard.

Klik  hier om  de  wijzigingen in de  noodverordeningen te  bekijken.



Meer informatieMeer informatie

Om een crisis te bestrijden zijn er veel mensen nodig. Informatie is cruciaal. En tijdOm een crisis te bestrijden zijn er veel mensen nodig. Informatie is cruciaal. En tijd

is een bepalende factor. Veel structuren zijn al eerder vastgelegd en geoefend.is een bepalende factor. Veel structuren zijn al eerder vastgelegd en geoefend.

Soms komt het op improvisatie aan.  Hierna meer informatie over de wettelijkeSoms komt het op improvisatie aan.  Hierna meer informatie over de wettelijke

kaders, gebruikte woorden en termen en verwijzingen naar nog meer informatie.kaders, gebruikte woorden en termen en verwijzingen naar nog meer informatie.

Wettelijk kaderWettelijk kader

Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet Publieke GezondheidVanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet Publieke Gezondheid

(WPG) is de GGD/GHOR-organisatie verantwoordelijk voor de(WPG) is de GGD/GHOR-organisatie verantwoordelijk voor de

coördinatie, de aansturing en de regie van de geneeskundigecoördinatie, de aansturing en de regie van de geneeskundige

hulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dathulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dat

gebied.gebied.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt zorg voor deDe voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt zorg voor de

bestrijding van een epidemie van een infectieziekte A of een directebestrijding van een epidemie van een infectieziekte A of een directe

dreiging daarvan. De minister geeft leiding aan de bestrijding en kan dedreiging daarvan. De minister geeft leiding aan de bestrijding en kan de

voorzitter van de veiligheidsregio het toepassen van maatregelenvoorzitter van de veiligheidsregio het toepassen van maatregelen

opdragen.opdragen.

Voordat de voorzitter van de veiligheidsregio een speci�eke maatregelVoordat de voorzitter van de veiligheidsregio een speci�eke maatregel

(isolatie, quarantaine, verbod op arbeid, technische hygiëne(isolatie, quarantaine, verbod op arbeid, technische hygiëne

maatregelen en maatregelen met betrekking tot scheep- enmaatregelen en maatregelen met betrekking tot scheep- en

luchtvaart) neemt of intrekt, vraagt deze om advies aan deluchtvaart) neemt of intrekt, vraagt deze om advies aan de

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Limburg-Noord). Die adviseertGemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Limburg-Noord). Die adviseert

op basis van landelijke richtlijnen.op basis van landelijke richtlijnen.

De Bestuurlijke netwerkkaart 7 InfectieziektenDe Bestuurlijke netwerkkaart 7 Infectieziekten geeft een uitgebreid geeft een uitgebreid

overzicht van de bevoegdheden en rollen van onder andere de Ministeroverzicht van de bevoegdheden en rollen van onder andere de Minister

van VWS, Minister van I&M en de Minister van Economische Zaken (EZ).van VWS, Minister van I&M en de Minister van Economische Zaken (EZ).

Regionaal BeleidsteamRegionaal Beleidsteam

Kerntaak van het Regionaal Beleidsteam is het strategischKerntaak van het Regionaal Beleidsteam is het strategisch

adviseren van de voorzitter veiligheidsregio over een eenduidigeadviseren van de voorzitter veiligheidsregio over een eenduidige

duiding, afstemming met andere functionele kolommen, beleid,duiding, afstemming met andere functionele kolommen, beleid,

gedragslijn en tolerantiegrenzen voor betrokken organisaties engedragslijn en tolerantiegrenzen voor betrokken organisaties en

burgers, zowel in de acute fase als voor de nafase.burgers, zowel in de acute fase als voor de nafase.

Het RBT bestaat tijdens de coronacrisis uit:Het RBT bestaat tijdens de coronacrisis uit:

• Voorzitter veiligheidsregio• Voorzitter veiligheidsregio

• Alle burgemeesters uit de regio Limburg-Noord• Alle burgemeesters uit de regio Limburg-Noord

• Algemeen directeur Veiligheidsregio• Algemeen directeur Veiligheidsregio

• Directeur Publieke Gezondheid (DPG)• Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

• Regionaal operationeel leider• Regionaal operationeel leider

• Hoofdo�cier van justitie• Hoofdo�cier van justitie

• Chef eenheidsleiding Limburg van de politie• Chef eenheidsleiding Limburg van de politie

• Coördinerend gemeentesecretaris• Coördinerend gemeentesecretaris

• Regionaal militair commandant• Regionaal militair commandant

• Commissaris van de koning in Limburg• Commissaris van de koning in Limburg

• Strategisch adviseur crisiscommunicatie• Strategisch adviseur crisiscommunicatie

• Informatiecoördinator• Informatiecoördinator

AanwijzingsbesluitAanwijzingsbesluit

Opdracht van de Minister van VWS (op basis van artikel 7 Wet PubliekeOpdracht van de Minister van VWS (op basis van artikel 7 Wet Publieke

Gezondheid) aan de voorzitter van de veiligheidsregio hoe de bestrijdingGezondheid) aan de voorzitter van de veiligheidsregio hoe de bestrijding

van het Corona virus ter hand te nemen, waaronder begrepen hetvan het Corona virus ter hand te nemen, waaronder begrepen het

opdragen tot het toepassen van de maatregelen.opdragen tot het toepassen van de maatregelen.

NoodverordeningNoodverordening

De noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor eenDe noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor een

onbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden. Deonbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden. De

noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechtennoodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten

mogelijk.mogelijk.

De noodverordening wordt (op basis van artikel 39 WetDe noodverordening wordt (op basis van artikel 39 Wet

Veiligheidsregio’s) vastgesteld door de voorzitter van deVeiligheidsregio’s) vastgesteld door de voorzitter van de

veiligheidsregio, na overleg met de betrokken burgemeesters. Niet-veiligheidsregio, na overleg met de betrokken burgemeesters. Niet-

naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar.naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar.

https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/bestuurlijke-netwerkkaart-7-infectieziekte.aspx


Tijdelijke wet maatregelen COVID-19Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Deze wet is per 1 december 2020 ingegaan voor, in ieder geval, drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd inDeze wet is per 1 december 2020 ingegaan voor, in ieder geval, drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in

noodverordeningen.noodverordeningen.

Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgensAls het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgens

voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat tevoorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te

voeren met de betrokken ministers.voeren met de betrokken ministers.

Meer informatieMeer informatie

Meer informatie over de werkwijze bij een crisis vind je op Meer informatie over de werkwijze bij een crisis vind je op vrln.nlvrln.nl..

Meer informatie over het virus en de actuele maatregelen vind je op Meer informatie over het virus en de actuele maatregelen vind je op ggdlimburgnoord.nlggdlimburgnoord.nl..

Meer informatie over Coronavirus COVID-19 is te vinden bij het Meer informatie over Coronavirus COVID-19 is te vinden bij het RIVMRIVM..

Een actueel overzicht van de landelijke maatregelen is te vinden op Een actueel overzicht van de landelijke maatregelen is te vinden op Rijksoverheid.nlRijksoverheid.nl..

https://www.vrln.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.ggdlimburgnoord.nl/voor-inwoners/coronavirus


ContactContact
Nijmeegseweg 42Nijmeegseweg 42

Postbus 11Postbus 11

5900 AA Venlo5900 AA Venlo

tt +31 (0)88 11 90 000 +31 (0)88 11 90 000

ff +31 (0)77 35 42 454 +31 (0)77 35 42 454

ee info@vrln.nlinfo@vrln.nl

iiwww.vrln.nlwww.vrln.nl

Twitter: Twitter: twitter.com/vr_lntwitter.com/vr_ln

ColofonColofon
Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Limburg-NoordDit is een uitgave van Veiligheidsregio Limburg-Noord

In samenwerking met de gemeenten Limburg-NoordIn samenwerking met de gemeenten Limburg-Noord

december 2020december 2020

Tekst & redactie:Tekst & redactie: Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord

Foto's: Foto's: Eigen beheer, foto's van derden en foto's van fotograaf Flip FranssenEigen beheer, foto's van derden en foto's van fotograaf Flip Franssen

Vormgeving & productie:Vormgeving & productie: Aviso Communicatie Aviso Communicatie

https://viewer.foleon.com//www.vrln.nl
https://viewer.foleon.com//twitter.com/vr_ln
mailto:info@vrln.nl


Wijzigingen noodvorderingWijzigingen noodvordering
In één oogopslag alle wijzigingen van de noodverordening per datum geordend.In één oogopslag alle wijzigingen van de noodverordening per datum geordend.

DatuDatu

mm

modmod

elverelver

ordeorde

ningning

DatuDatu

mm

noodnood

verorveror

denindenin

gg

Toevoegingen/ aanpassingenToevoegingen/ aanpassingen

1616

maartmaart

20202020

1818

maartmaart

20202020

n.v.t.n.v.t.

1919

maartmaart

20202020

Extra noodverordening waarbij alle markten verboden wordenExtra noodverordening waarbij alle markten verboden worden

2626

maartmaart

20202020

2727

maartmaart

20202020

Aan art 2.3 toegevoegd:Aan art 2.3 toegevoegd:

h.h.marktkramen of niet permanent aanwezige standplaatsen, metmarktkramen of niet permanent aanwezige standplaatsen, met

uitzondering van marktkramen of niet permanent aanwezigeuitzondering van marktkramen of niet permanent aanwezige

standplaatsen van waaruit voedingswaren worden verkocht;standplaatsen van waaruit voedingswaren worden verkocht;

i.i.het Designer Outlet Center te Roermondhet Designer Outlet Center te Roermond

3 april3 april

20202020

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.5a.Artikel 2.5a. Verbod sanitaire voorzieningen recreatie Het is Verbod sanitaire voorzieningen recreatie Het is

verboden sanitaire voorzieningen in de vorm vanverboden sanitaire voorzieningen in de vorm van

gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel opgemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op

of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen,of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen,

jachthavens en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken,jachthavens en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken,

natuurgebieden en stranden geopend te houden.natuurgebieden en stranden geopend te houden.

10 april10 april

20202020

Aan art 2.2. toegevoegd:Aan art 2.2. toegevoegd:

c.c. overige personen die op één adres woonachtig zijn, voor zover zij inoverige personen die op één adres woonachtig zijn, voor zover zij in

de woning verblijven.de woning verblijven.

24 april24 april

20202020

29 april29 april

20202020

Aan art 2.3 toegevoegd:Aan art 2.3 toegevoegd:

h.h.marktkramen of niet permanent aanwezige standplaatsen, metmarktkramen of niet permanent aanwezige standplaatsen, met

uitzondering van marktkramen of niet permanent aanwezigeuitzondering van marktkramen of niet permanent aanwezige

standplaatsen van waaruit voedingswaren worden verkocht;standplaatsen van waaruit voedingswaren worden verkocht;

i.i.het Designer Outlet Center te Roermondhet Designer Outlet Center te Roermond

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening



31 / 41

8 mei8 mei

20202020

13 mei13 mei

20202020

Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:

-volgens de basisregistratie personen--volgens de basisregistratie personen-

Toegevoegd bij art 1.2Toegevoegd bij art 1.2

- samenkomsten: openbare bijeenkomsten en vermakelijkheden als- samenkomsten: openbare bijeenkomsten en vermakelijkheden als

bedoel in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voorbedoel in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,

alsmede in vaartuigen;alsmede in vaartuigen;

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.1a. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin vanArtikel 2.1a. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin van

artikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat deartikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat de

invulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemdeinvulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemde

gemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van hetgemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van het

volgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevindenvolgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevinden

zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5

meter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die eenmeter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die een

gezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moetengezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moeten

zodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over dezodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over de

markt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat allemarkt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat alle

aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (

kunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderlingkunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderling

zit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegenzit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegen

marktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. Het ismarktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. Het is

bezoekers niet toegestaan ter plaatse eten of drinken te nuttigen. f.bezoekers niet toegestaan ter plaatse eten of drinken te nuttigen. f.

De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten deDe voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de

markt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen alsmarkt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen als

de situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnende situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnen

betrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuelebetrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuele

marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.

20 mei20 mei

20202020

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.5b. Verbod voorwerpen in de openbare ruimteArtikel 2.5b. Verbod voorwerpen in de openbare ruimte

Het is verboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen ofHet is verboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen of

geplaatst te houden indien en voor zover dit verbod door degeplaatst te houden indien en voor zover dit verbod door de

burgemeester van de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, isburgemeester van de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, is

afgekondigd.afgekondigd.

26 mei26 mei

20202020

1 juni1 juni

20202020

Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:

-volgens de basisregistratie personen--volgens de basisregistratie personen-

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.1g. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin vanArtikel 2.1g. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin van

artikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat deartikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat de

invulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemdeinvulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemde

gemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van hetgemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van het

volgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevindenvolgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevinden

zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5

meter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die eenmeter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die een

gezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moetengezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moeten

zodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over dezodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over de

markt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat allemarkt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat alle

aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (

kunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderlingkunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderling

zit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegenzit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegen

marktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. Demarktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. De

voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten devoorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de

markt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen alsmarkt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen als

de situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnende situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnen

betrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuelebetrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuele

marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.5b. Verbod voorwerpen in de openbare ruimte Het isArtikel 2.5b. Verbod voorwerpen in de openbare ruimte Het is

verboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen of geplaatstverboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen of geplaatst

te houden indien en voor zover dit verbod door de burgemeester vante houden indien en voor zover dit verbod door de burgemeester van

de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, is afgekondigd.de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, is afgekondigd.

11 juni11 juni

20202020

15 juni15 juni

20202020

Zie 16 juni. Die van 15 juni was gemaakt voordat de modelverordeningZie 16 juni. Die van 15 juni was gemaakt voordat de modelverordening

er was. En bevat dus veel afwijkingener was. En bevat dus veel afwijkingen

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening



16 juni16 juni

20202020

Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:

-volgens de basisregistratie personen--volgens de basisregistratie personen-

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.1g. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin vanArtikel 2.1g. Markten 1. Met betrekking tot markten in de zin van

artikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat deartikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet geldt dat de

invulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemdeinvulling hiervan aan de colleges van de in artikel 1.1 genoemde

gemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van hetgemeenten wordt overgelaten, zulks met inachtneming van het

volgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevindenvolgende: a. Het is voor ieder verboden zich op de markt te bevinden

zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5

meter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die eenmeter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die een

gezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moetengezamenlijke huishouding vormen. b. De marktkramen moeten

zodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over dezodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over de

markt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat allemarkt bewegen dient zodanig gereguleerd te worden, dat alle

aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (aanwezigen te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar (

kunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderlingkunnen) houden. c. Tussen de marktplaatsen en -kramen onderling

zit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegenzit tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen tegenover elkaar gelegen

marktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. Demarktplaatsen of -kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. e. De

voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten devoorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de

markt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen alsmarkt te sluiten, of de daaraan verboden voorschriften te wijzigen als

de situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnende situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen kunnen

betrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuelebetrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuele

marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.marktkramen, categorieën van marktkramen of de gehele markt.

Toegevoegd:Toegevoegd:

Artikel 2.5a. Verbod voorwerpen in de openbare ruimte Het isArtikel 2.5a. Verbod voorwerpen in de openbare ruimte Het is

verboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen of geplaatstverboden voorwerpen in de openbare ruimte te plaatsen of geplaatst

te houden indien en voor zover dit verbod door de burgemeester vante houden indien en voor zover dit verbod door de burgemeester van

de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, is afgekondigd.de gemeente, waar het verbod toepassing vindt, is afgekondigd.

29 juni29 juni

20202020

1 juli1 juli

20202020

Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:Geschrapt bij art. 1.2 gezamenlijke huishouding:

-volgens de basisregistratie personen--volgens de basisregistratie personen-

Noodverordening

Noodverordening

Noodverordening
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24 maart24 maart
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

Zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen worden getro�en: Zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen worden getro�en: 

1.1. Verbod voor alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen tot 1 juni 2020. Verbod voor alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen tot 1 juni 2020.

2.2. Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand

houden tot de dichtstbijzijnde persoon: houden tot de dichtstbijzijnde persoon: 

- wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van- wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van

de Staten-Generaal; de Staten-Generaal; 

- samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer- samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer

dan 100 personen aanwezig zijn; dan 100 personen aanwezig zijn; 

- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn; - uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn; 

- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

3.3. Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte

contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons.

4.4. Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs, voor zover Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs, voor zover

deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening vandeze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van

(para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19(para)medische beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19

benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

5.5. Sluiten van winkels en markten of beëindigen van openbaar vervoer, indien deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mate houden aan de Sluiten van winkels en markten of beëindigen van openbaar vervoer, indien deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mate houden aan de

verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aanverwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan

het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan.het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan.

6.6. Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in

voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of hetvoldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het

niet in acht nemen daarvan dreigt.niet in acht nemen daarvan dreigt.

7.7. Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie

of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien hetof meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het

personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft diepersonen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die

samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

De onder 2 en 3 bedoelde verboden dient u op te nemen in een noodverordening. Voor de onder 4 tot en met 7 genoemde maatregelen kunt u een voorziening in deDe onder 2 en 3 bedoelde verboden dient u op te nemen in een noodverordening. Voor de onder 4 tot en met 7 genoemde maatregelen kunt u een voorziening in de

noodverordening te tre�en, opdat optreden krachtens die verordening mogelijk is indien dat noodzakelijk is.noodverordening te tre�en, opdat optreden krachtens die verordening mogelijk is indien dat noodzakelijk is.

De onder 2 tot en met 7 bedoelde maatregelen zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.De onder 2 tot en met 7 bedoelde maatregelen zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

3 april 20203 april 2020
Overleg Regionaal BeleidsteamOverleg Regionaal Beleidsteam

Besloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van VWS. Het betreft de sluiting van de gezamenlijke sanitaireBesloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van VWS. Het betreft de sluiting van de gezamenlijke sanitaire

voorzieningen op campings en vakantieparken. Tevens geldt dit verbod op de jachthavens. Verblijf op een camping, etc., met eigen sanitaire voorziening is welvoorzieningen op campings en vakantieparken. Tevens geldt dit verbod op de jachthavens. Verblijf op een camping, etc., met eigen sanitaire voorziening is wel

toegestaan. Het aanwijzingsbesluit van handhavingsambtenaren wordt uitgebreid met provinciale BOA’s en de Koninklijke Marechaussee.toegestaan. Het aanwijzingsbesluit van handhavingsambtenaren wordt uitgebreid met provinciale BOA’s en de Koninklijke Marechaussee.

Tevens heb ik besloten tot de vaststelling van een besluit tot handhaving onder bestuursdwang met dwangsom voor samenkomsten met meer dan drie personenTevens heb ik besloten tot de vaststelling van een besluit tot handhaving onder bestuursdwang met dwangsom voor samenkomsten met meer dan drie personen

en een mandaatbesluit voor de toepassing van de bevoegdheid ex artikel 125 gemeentewet, zodat burgemeesters een handhavingsbesluit onder toepassing vanen een mandaatbesluit voor de toepassing van de bevoegdheid ex artikel 125 gemeentewet, zodat burgemeesters een handhavingsbesluit onder toepassing van

bestuursdwang kunnen nemen.bestuursdwang kunnen nemen.

De bedoeling van deze regels is om moedwillige overtreding aan te kunnen pakken nadat de toezichthouder de betrokkenen heeft aangesproken op deDe bedoeling van deze regels is om moedwillige overtreding aan te kunnen pakken nadat de toezichthouder de betrokkenen heeft aangesproken op de

overtreding en verzocht heeft om deze te beëindigen en hieraan geen gevolg wordt gegeven.overtreding en verzocht heeft om deze te beëindigen en hieraan geen gevolg wordt gegeven.

24-maart

24-maart

3-april



34 / 41

29 april 202029 april 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020.De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020.

Het betreft:Het betreft:

1.1. Bepalingen voor evenementen, samenkomsten en het niet in acht nemen van een veilige afstand van 1,5 meter: verbod voor vergunningplichtige evenementen Bepalingen voor evenementen, samenkomsten en het niet in acht nemen van een veilige afstand van 1,5 meter: verbod voor vergunningplichtige evenementen

tot 1 september, inclusief betaald voetbal; verbod op samenkomsten met uitzondering van wettelijk verplichte samenkomsten zoalstot 1 september, inclusief betaald voetbal; verbod op samenkomsten met uitzondering van wettelijk verplichte samenkomsten zoals

gemeenteraadsvergaderingen; samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en anderegemeenteraadsvergaderingen; samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere

organisaties, waaronder begrepen de organisatie van staatsexamens, mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn; uitvaarten enorganisaties, waaronder begrepen de organisatie van staatsexamens, mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn; uitvaarten en

huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meerhuwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer

dan 30 personen aanwezig zijn; georganiseerd buiten sporten en bewegen voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar, onder andere in teamverband. Daarnaast geldtdan 30 personen aanwezig zijn; georganiseerd buiten sporten en bewegen voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar, onder andere in teamverband. Daarnaast geldt

een uitzondering voor georganiseerd buiten sporten en bewegen, onder andere in teamverband, voor kinderen tot en met 12 jaar, waarbij geen 1,5 meter afstandeen uitzondering voor georganiseerd buiten sporten en bewegen, onder andere in teamverband, voor kinderen tot en met 12 jaar, waarbij geen 1,5 meter afstand

hoeft te worden gehouden ten aanzien van de sportende kinderen, evenwel zonder toeschouwers anders dan eventuele leiding. Voor markten en winkels kan eenhoeft te worden gehouden ten aanzien van de sportende kinderen, evenwel zonder toeschouwers anders dan eventuele leiding. Voor markten en winkels kan een

uitzondering worden gemaakt van het verbod op samenkomsten indien in deze voorzieningen de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5uitzondering worden gemaakt van het verbod op samenkomsten indien in deze voorzieningen de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5

meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen en het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van die maatregelen zijn geregeld; Instellenmeter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen en het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van die maatregelen zijn geregeld; Instellen

van een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit verbod geldt nietvan een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit verbod geldt niet

indien het personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen of als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samenspelen onder toezicht van een of meerindien het personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen of als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samenspelen onder toezicht van een of meer

ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemenouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen

2.2. Bepalingen voor bedrijven en locaties, contactberoepen en voorzieningen voor openbaar vervoer: Bepalingen voor bedrijven en locaties, contactberoepen en voorzieningen voor openbaar vervoer:

Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna's, seksinrichtingen en co�eeshops.2 Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels en deSluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna's, seksinrichtingen en co�eeshops.2 Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels en de

afhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheid en van co�eeshops, mits maatregelen worden getro�en om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in en bij deafhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheid en van co�eeshops, mits maatregelen worden getro�en om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in en bij de

toegang van deze locaties te garanderen. Daarnaast geldt een uitzondering voor sportclubs die georganiseerd buitensporten of bewegen voor kinderen mogelijktoegang van deze locaties te garanderen. Daarnaast geldt een uitzondering voor sportclubs die georganiseerd buitensporten of bewegen voor kinderen mogelijk

maken en instellingen voor topsport3.maken en instellingen voor topsport3.

Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichteSluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte

contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons. Afhalen van producten vanuit die zaken is wel mogelijk.contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons. Afhalen van producten vanuit die zaken is wel mogelijk.

Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, die niet naar behoren kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand,Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, die niet naar behoren kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand,

waaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, sekswerkers en rijinstructeurs. Uitgezonderd van het verbod is de uitoefening van (para)medische beroepen, mitswaaronder masseurs, kappers, nagelstylisten, sekswerkers en rijinstructeurs. Uitgezonderd van het verbod is de uitoefening van (para)medische beroepen, mits

de uitoefening alleen plaatsvindt met een individuele medische indicatie en met inachtneming van alle andere hygiënische voorschriften. De Inspectiede uitoefening alleen plaatsvindt met een individuele medische indicatie en met inachtneming van alle andere hygiënische voorschriften. De Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de uitvoering van (para)medische beroepen.Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de uitvoering van (para)medische beroepen.

Beëindigen of beperken van voorzieningen voor openbaar vervoer, in overleg met de vervoerder, indien deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mateBeëindigen of beperken van voorzieningen voor openbaar vervoer, in overleg met de vervoerder, indien deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mate

houden aan de verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezigehouden aan de verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige

personen.personen.

Sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken,Sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken,

kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden of op andere locaties om reisbewegingen te ontmoedigen enkampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden of op andere locaties om reisbewegingen te ontmoedigen en

daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken. daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Sluiten van alle vormen van locaties of het verbieden van de toegang daartoe, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden,Sluiten van alle vormen van locaties of het verbieden van de toegang daartoe, waaronder vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden,

zwemgelegenheden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meterzwemgelegenheden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter

afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht (kunnen) nemen daarvan dreigt of indien het aantal bezoekers een probleemafstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht (kunnen) nemen daarvan dreigt of indien het aantal bezoekers een probleem

dreigt op te leveren voor de belasting van zorgaanbieders in de regio.dreigt op te leveren voor de belasting van zorgaanbieders in de regio.

3.3. Bepalingen voor onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang: Bepalingen voor onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang:

Tot en met 10 mei 2020 mogen geen onderwijsactiviteiten en opvang geboden worden inTot en met 10 mei 2020 mogen geen onderwijsactiviteiten en opvang geboden worden in

scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijsscholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs

uitsluitend voor nieuwkomers, en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang.uitsluitend voor nieuwkomers, en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang.

Tot en met 19 mei 2020 mogen er geen onderwijsactiviteiten en buitenschoolse opvang geboden worden in alle overige onderwijsinstellingen en verblijven voorTot en met 19 mei 2020 mogen er geen onderwijsactiviteiten en buitenschoolse opvang geboden worden in alle overige onderwijsinstellingen en verblijven voor

kinderopvang.kinderopvang.

Al het basisonderwijs en de bijbehorende buitenschoolse opvang mogen vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs weer worden gestart, waarbij leerlingen voor ten minsteAl het basisonderwijs en de bijbehorende buitenschoolse opvang mogen vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs weer worden gestart, waarbij leerlingen voor ten minste

de helft van de reguliere onderwijstijd naar school en de buitenschoolse opvang kunnen gaan.de helft van de reguliere onderwijstijd naar school en de buitenschoolse opvang kunnen gaan.

4.4. Bepalingen voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg: Bepalingen voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg:

Het kabinet heeft besloten dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg maatregelen moeten tre�en om bezoek en alle anderen dieHet kabinet heeft besloten dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg maatregelen moeten tre�en om bezoek en alle anderen die

niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg preventief te weren.niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg preventief te weren.

3-april
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13 mei 202013 mei 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten:Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten:

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Voor deze leeftijdsgroep geldt, net als bij deBuiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Voor deze leeftijdsgroep geldt, net als bij de

leeftijdsgroepen tot 19 jaar, dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en rondom het sporten en bewegen geenleeftijdsgroepen tot 19 jaar, dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en rondom het sporten en bewegen geen

gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Uiteraard moeten betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot degebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Uiteraard moeten betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de

dichtstbijzijnde persoon.dichtstbijzijnde persoon.

Daarnaast opdracht om de mogelijkheid om winkels en markten uit te zonderen van het verbod op samenkomsten, uit te breiden met bibliotheken, pretparken enDaarnaast opdracht om de mogelijkheid om winkels en markten uit te zonderen van het verbod op samenkomsten, uit te breiden met bibliotheken, pretparken en

dierentuinen, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldtdierentuinen, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldt

in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Opdracht om de sluiting van zwemgelegenheden te beëindigen, maar wel de mogelijkheid te houden om deze locaties te sluiten of gesloten te houden als deOpdracht om de sluiting van zwemgelegenheden te beëindigen, maar wel de mogelijkheid te houden om deze locaties te sluiten of gesloten te houden als de

maatregel om 1,5 meter afstand te houden niet goed wordt nageleefd.maatregel om 1,5 meter afstand te houden niet goed wordt nageleefd.

Met ingang van 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan. Het verbod op het uitoefenen van het contactberoep geldt nog wel voorMet ingang van 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan. Het verbod op het uitoefenen van het contactberoep geldt nog wel voor

sekswerkers, zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. Het toestaan van de uitoefening van contactberoepen betekent dat ook de inrichtingen waar de op desekswerkers, zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. Het toestaan van de uitoefening van contactberoepen betekent dat ook de inrichtingen waar de op de

uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend weer volledig opengesteld en benut kunnen worden.uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend weer volledig opengesteld en benut kunnen worden.

13-mei

13-mei
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28 mei 202028 mei 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

Het verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafdHet verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafd

vanaf drie personen.vanaf drie personen.

Met ingang van 1 juni zijn samenkomsten van maximaal 30, exclusief personeel, in voor publiek openstaande gebouwen weer toegestaan.Met ingang van 1 juni zijn samenkomsten van maximaal 30, exclusief personeel, in voor publiek openstaande gebouwen weer toegestaan.

Het maximum van 30 personen geldt niet (mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden) voor wettelijk verplichte samenkomsten zoalsHet maximum van 30 personen geldt niet (mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden) voor wettelijk verplichte samenkomsten zoals

raadsvergaderingen, samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andereraadsvergaderingen, samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere

organisaties (tot een maximum van 100 personen) en voor winkels, markten, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, musea en presentatie-instellingen. Deorganisaties (tot een maximum van 100 personen) en voor winkels, markten, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, musea en presentatie-instellingen. De

mogelijkheid voor de voorzitter veiligheidsregio om deze locaties te sluiten of gesloten te houden indien hij/zij van oordeel is dat de maatregel om 1,5 metermogelijkheid voor de voorzitter veiligheidsregio om deze locaties te sluiten of gesloten te houden indien hij/zij van oordeel is dat de maatregel om 1,5 meter

afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet goed na te leven is blijft bestaan.afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet goed na te leven is blijft bestaan.

De sluiting van sanitaire voorzieningen wordt beperkt tot recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens.De sluiting van sanitaire voorzieningen wordt beperkt tot recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens.

Vanaf 8 juni wordt, het basisonderwijs volledig hervat, tenzij hiervoor blijkt dat dit i.v.m. de verspreiding van het virus niet verantwoord is. Het gedeeltelijk verbodVanaf 8 juni wordt, het basisonderwijs volledig hervat, tenzij hiervoor blijkt dat dit i.v.m. de verspreiding van het virus niet verantwoord is. Het gedeeltelijk verbod

op de openstelling van kinder- en buitenschoolse opvang komt eveneens te vervallen.op de openstelling van kinder- en buitenschoolse opvang komt eveneens te vervallen.

Het verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten voor het voortgezet onderwijs wordt opgeheven vanaf 2 juni. Het onderwijs wordt stapsgewijs weer opgestart.Het verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten voor het voortgezet onderwijs wordt opgeheven vanaf 2 juni. Het onderwijs wordt stapsgewijs weer opgestart.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs c.a. kunnen weer geheel open.Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs c.a. kunnen weer geheel open.

Het verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt per 15 juniHet verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt per 15 juni

opgeheven voor het houden van examens e.d.opgeheven voor het houden van examens e.d.

In het openbaar vervoer is per 1 juni voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht.In het openbaar vervoer is per 1 juni voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht.

Eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van terrassen mogen per 1 juni vanaf 12.00 uur onder voorwaarden weer open voor gasten. In de binnenruimte van eet-Eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van terrassen mogen per 1 juni vanaf 12.00 uur onder voorwaarden weer open voor gasten. In de binnenruimte van eet-

en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn.en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn.

Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. De exploitant of beheerder is primairAlle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. De exploitant of beheerder is primair

verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.

Paracommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) blijven gesloten. CommerciëleParacommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) blijven gesloten. Commerciële

horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder bovengenoemde voorwaarden wel open voor gasten. horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder bovengenoemde voorwaarden wel open voor gasten. 

Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden,Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden,

Bioscopen, �lmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur opBioscopen, �lmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op

publiek gerichte activiteiten organiseren. Per afzonderlijke ruimte binnen deze instellingen mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.publiek gerichte activiteiten organiseren. Per afzonderlijke ruimte binnen deze instellingen mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie mogen per 1 juni, 12.00 uur ook weer open voor bezoekers. Bezoekers dienen voorafMusea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie mogen per 1 juni, 12.00 uur ook weer open voor bezoekers. Bezoekers dienen vooraf

per tijdvak te reserveren.per tijdvak te reserveren.

28-mei

28-mei
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28 mei 202028 mei 2020
Overleg Regionaal BeleidsteamOverleg Regionaal Beleidsteam

Op basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordening aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juniOp basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordening aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juni

en 15 juni verwerkt zijn.en 15 juni verwerkt zijn.

Het gebiedsverbod Mookerplas wordt per 1 juni opgeheven, omdat de verruiming van de mogelijkheden niet meer noodzaakt tot een gebiedsverbod. HetHet gebiedsverbod Mookerplas wordt per 1 juni opgeheven, omdat de verruiming van de mogelijkheden niet meer noodzaakt tot een gebiedsverbod. Het

gebiedsverbod is uit de noodverordening gehaald.gebiedsverbod is uit de noodverordening gehaald.

De gebiedsverboden in Roermond blijven na overleg met de burgemeester van Roermond in ieder geval tot 15 juni van toepassing. In het overleg van hetDe gebiedsverboden in Roermond blijven na overleg met de burgemeester van Roermond in ieder geval tot 15 juni van toepassing. In het overleg van het

beleidsteam van 10 juni zal besloten worden of de gebiedsverboden met ingang van 15 juni opgeheven kunnen worden.beleidsteam van 10 juni zal besloten worden of de gebiedsverboden met ingang van 15 juni opgeheven kunnen worden.

In nauw overleg met de burgemeester van Leudal blijft het gebiedsverbod In Leudal nabij de homo ontmoetingsplaats gehandhaafd tot in ieder geval 1 september,In nauw overleg met de burgemeester van Leudal blijft het gebiedsverbod In Leudal nabij de homo ontmoetingsplaats gehandhaafd tot in ieder geval 1 september,

omdat dit gerelateerd wordt aan het verbod voor sekswerkers.omdat dit gerelateerd wordt aan het verbod voor sekswerkers.

DOC:DOC:

In samenspraak met de burgemeester van Roermond kan ik onder voorwaarden instemmen met de uitbreiding van de openstelling van het Designer OutletIn samenspraak met de burgemeester van Roermond kan ik onder voorwaarden instemmen met de uitbreiding van de openstelling van het Designer Outlet

Centre met de food sector per 1 juni 2020 overeenkomstig de landelijke lijn en voorschriften ten aanzien van horeca.Centre met de food sector per 1 juni 2020 overeenkomstig de landelijke lijn en voorschriften ten aanzien van horeca.

Sanitair: Sanitair: 

Er zijn veel verzoeken vanuit ondernemers in de toeristische sector binnen gekomen om de toiletvoorzieningen open te stellen. Het beleidsteam kan gelet op deEr zijn veel verzoeken vanuit ondernemers in de toeristische sector binnen gekomen om de toiletvoorzieningen open te stellen. Het beleidsteam kan gelet op de

aanwijzing van de minister niet anders dan adviseren tot het volgen van de landelijke lijn, waartoe ik dan ook besluit:aanwijzing van de minister niet anders dan adviseren tot het volgen van de landelijke lijn, waartoe ik dan ook besluit:

- De toiletten bij terreinen voor dagrecreatie kunnen geopend worden.- De toiletten bij terreinen voor dagrecreatie kunnen geopend worden.

- De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen op jachthavens moeten gesloten blijven. De toiletten mogen wel geopend worden.- De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen op jachthavens moeten gesloten blijven. De toiletten mogen wel geopend worden.

- Bij camping geldt echter dat de gemeenschappelijke toiletten en was- en douchevoorzieningen gesloten moeten blijven.- Bij camping geldt echter dat de gemeenschappelijke toiletten en was- en douchevoorzieningen gesloten moeten blijven.

Terrassen:Terrassen:

Bij de beoordeling van de terrassen wordt gekeken naar de noodzakelijke maatregelen en niet naar de wijze van exploitatie. Een en ander geldt ook voor hetBij de beoordeling van de terrassen wordt gekeken naar de noodzakelijke maatregelen en niet naar de wijze van exploitatie. Een en ander geldt ook voor het

kunnen nuttigen van etenswaren bij een marktkraam. Dat is toegestaan als daarvoor een terrasvoorziening is ingericht. Statafels mogen niet.kunnen nuttigen van etenswaren bij een marktkraam. Dat is toegestaan als daarvoor een terrasvoorziening is ingericht. Statafels mogen niet.

Maatregelen Pinksteren:Maatregelen Pinksteren:

Voor het Pinksterweekeinde gelden dezelfde maatregelen als op zondag 24 mei in met name Roermond en Venlo.Voor het Pinksterweekeinde gelden dezelfde maatregelen als op zondag 24 mei in met name Roermond en Venlo.

10 juni 202010 juni 2020
Overleg Regionaal BeleidsteamOverleg Regionaal Beleidsteam

Het Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni teHet Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni te

schrappen. Dat advies heb ik overgenomen en in de noodverordening 12 juni verwerkt.schrappen. Dat advies heb ik overgenomen en in de noodverordening 12 juni verwerkt.

Verder is gesproken over bowlen, biljarten en darten. Deze worden door het Beleidsteam als recreatieve horecaspellen gekwali�ceerd. Onder voorwaarden (o.a.Verder is gesproken over bowlen, biljarten en darten. Deze worden door het Beleidsteam als recreatieve horecaspellen gekwali�ceerd. Onder voorwaarden (o.a.

alleen de persoon die aan de beurt is staat, de overige niet, er wordt een afstand van 1,5 meter in acht genomen en er vindt voldoende ontsmetting plaats) kunnenalleen de persoon die aan de beurt is staat, de overige niet, er wordt een afstand van 1,5 meter in acht genomen en er vindt voldoende ontsmetting plaats) kunnen

deze spellen toegestaan worden. Verder spreekt het Beleidsteam over openluchttheaters. De bestaande openluchttheaters worden gelijkgesteld metdeze spellen toegestaan worden. Verder spreekt het Beleidsteam over openluchttheaters. De bestaande openluchttheaters worden gelijkgesteld met

binnentheaters. Voor deze inrichtingen gelden dezelfde eisen.binnentheaters. Voor deze inrichtingen gelden dezelfde eisen.

Verder adviseert het Beleidsteam om de gebiedsverboden Roermond met ingang van 15 juni op te he�en.Verder adviseert het Beleidsteam om de gebiedsverboden Roermond met ingang van 15 juni op te he�en.

28-mei-beleidsteam

28-mei-beleidsteam

10-juni

10-juni
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1 juli 20201 juli 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing.De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing.

De hoofdlijnen van de nieuwe aanwijzing zijn:De hoofdlijnen van de nieuwe aanwijzing zijn:

1,5 meter afstandsnorm 1,5 meter afstandsnorm 

Er is een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, niet in acht nemen van eenEr is een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, niet in acht nemen van een

onderlinge afstand van 1,5 meter. onderlinge afstand van 1,5 meter. 

Dit verbod geldt niet voor onder meer personen die een gezamenlijk huishouden vormen; de afstand tot kinderen tot 13 jaar; kinderen tot 18 jaar onderling;Dit verbod geldt niet voor onder meer personen die een gezamenlijk huishouden vormen; de afstand tot kinderen tot 13 jaar; kinderen tot 18 jaar onderling;

personen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer; personen op een terras aan weerszijden van een kuchscherm.personen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer; personen op een terras aan weerszijden van een kuchscherm.

In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht. In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht. 

Samenkomsten in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, zijn alleen toegestaan, indien hetSamenkomsten in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, zijn alleen toegestaan, indien het

betreft: samenkomsten van maximaal 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een gebouw, mits die personen geplaceerd zijn,betreft: samenkomsten van maximaal 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een gebouw, mits die personen geplaceerd zijn,

samenkomsten in, detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbijsamenkomsten in, detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij

vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; 

Verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen Verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen 

Het verbod op openstelling van locaties blijft bestaan voor discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden. Het verbod op openstelling van locaties blijft bestaan voor discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden. 

7 augustus 20207 augustus 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

Verbod op fysieke introductiebijeenkomsten studenten, tenzij deze bijeenkomsten gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronkenVerbod op fysieke introductiebijeenkomsten studenten, tenzij deze bijeenkomsten gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken

wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Verder wordt de verplichting opgelegd, dat alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, gebruik dienen te maken van reservering, vooraf ofVerder wordt de verplichting opgelegd, dat alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, gebruik dienen te maken van reservering, vooraf of

bij aankomst, veri�catie van gezondheid en placering van bezoekers.  Eet- en drinkgelegenheden worden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hunbij aankomst, veri�catie van gezondheid en placering van bezoekers.  Eet- en drinkgelegenheden worden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun

contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueelcontactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel

bron- en contactonderzoek door de GGD.bron- en contactonderzoek door de GGD.

Tenslotte wordt opdracht gegeven om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, speci�ek recreatieve inrichtingen, waaronder in iederTenslotte wordt opdracht gegeven om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, speci�ek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder

geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- engeval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en

contactonderzoek van de GGD. contactonderzoek van de GGD. 

1-juli

1-juli

7-aug

7-aug



10 augustus 202010 augustus 2020
Overleg Regionaal BeleidsteamOverleg Regionaal Beleidsteam

Besloten wordt tot vaststelling van de noodverordening op basis van de aanwijzing van de minister van 7 augustus.Besloten wordt tot vaststelling van de noodverordening op basis van de aanwijzing van de minister van 7 augustus.

In het Regionaal Beleidsteam wordt de landelijke toename van het aantal besmettingen besproken. Regionaal is dat nog niet het geval, maar wel wordt een groteIn het Regionaal Beleidsteam wordt de landelijke toename van het aantal besmettingen besproken. Regionaal is dat nog niet het geval, maar wel wordt een grote

drukte geconstateerd in stedelijke centra, het Designer Outlet Roermond, Toverland, Leukermeer, Standbad Kasteelse Bossen, etc. Er wordt besloten tot dedrukte geconstateerd in stedelijke centra, het Designer Outlet Roermond, Toverland, Leukermeer, Standbad Kasteelse Bossen, etc. Er wordt besloten tot de

volgende maatregelen:volgende maatregelen:

• N.a.v. het verzoek van de directie van het DOC wordt ingestemd met de invoering van een mondkapjesplicht in het DOC per 12 augustus. Er wordt in afwachting• N.a.v. het verzoek van de directie van het DOC wordt ingestemd met de invoering van een mondkapjesplicht in het DOC per 12 augustus. Er wordt in afwachting

van het resultaat van deze plicht nog geen nadere regulering van het bezoekersaantal opgelegd;van het resultaat van deze plicht nog geen nadere regulering van het bezoekersaantal opgelegd;

• Bij het Leukermeer worden geen dagjesmensen meer toegelaten;• Bij het Leukermeer worden geen dagjesmensen meer toegelaten;

• In Toverland wordt géén ruimte geboden voor (experimenten met) afwijking van de 1,5 m afstandsnorm;• In Toverland wordt géén ruimte geboden voor (experimenten met) afwijking van de 1,5 m afstandsnorm;

• Op verzoek van de burgemeester van Horst aan de Maas wordt een aanwijzingsbesluit vastgesteld tot tijdelijke sluiting van het Strandbad Kasteelse Bossen.• Op verzoek van de burgemeester van Horst aan de Maas wordt een aanwijzingsbesluit vastgesteld tot tijdelijke sluiting van het Strandbad Kasteelse Bossen.

In het Regionaal Beleidsteam wordt verder afgesproken dat ik in overleg treed met de lokale burgemeester voordat tot tijdelijke sluiting van een inrichting wordtIn het Regionaal Beleidsteam wordt verder afgesproken dat ik in overleg treed met de lokale burgemeester voordat tot tijdelijke sluiting van een inrichting wordt

overgegaan.overgegaan.

30 september 202030 september 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

• Samenkomsten in de publieke ruimten zijn alleen toegestaan als de samenkomst ten hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw (dan wel,• Samenkomsten in de publieke ruimten zijn alleen toegestaan als de samenkomst ten hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw (dan wel,

voor zover die op een locatie in de buitenlucht plaatsvindt en ten hoogste 40 personen) betreft.voor zover die op een locatie in de buitenlucht plaatsvindt en ten hoogste 40 personen) betreft.

Uitzonderingen zijn er onder andere voor geloofsbelijding, vergadering gemeenteraden, winkels, onderwijs, uitvaarten, etc.Uitzonderingen zijn er onder andere voor geloofsbelijding, vergadering gemeenteraden, winkels, onderwijs, uitvaarten, etc.

• Tevens verbod om met meer dan vier personen aan een gezelschap deel te nemen. Met hierop vergelijkbare uitzonderingen, zoals hiervoor genoemd.• Tevens verbod om met meer dan vier personen aan een gezelschap deel te nemen. Met hierop vergelijkbare uitzonderingen, zoals hiervoor genoemd.

• Verbod op toeschouwers bij sport.• Verbod op toeschouwers bij sport.

• Voor eet- en drinkgelegenheden  en de daarbij behorende terrassen wordt het verboden om vanaf 21.00 uur nog bezoekers toe te laten en dienen eet- en• Voor eet- en drinkgelegenheden  en de daarbij behorende terrassen wordt het verboden om vanaf 21.00 uur nog bezoekers toe te laten en dienen eet- en

drinkgelegenheden uiterlijk om 22.00 uur te sluitendrinkgelegenheden uiterlijk om 22.00 uur te sluiten

• Voor bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor• Voor bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor

zover sprake is van doorstroom van bezoekers dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren.zover sprake is van doorstroom van bezoekers dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren.

• Beoefenaren van contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant, worden verplicht om aan alle klanten te• Beoefenaren van contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant, worden verplicht om aan alle klanten te

vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek.vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek.

• Sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het• Sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het

bron- en contactonderzoek van de GGD.bron- en contactonderzoek van de GGD.

10-aug-beleid

30-sep
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14 oktober 202014 oktober 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

De eerdere aanwijzingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe uitgebreide aanwijzing:De eerdere aanwijzingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe uitgebreide aanwijzing:

Veilige afstand:Veilige afstand:

Er is een verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, niet in acht nemen vanEr is een verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, niet in acht nemen van

een onderlinge afstand van 1,5 meter.een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Uitzonderingen zijn er onder meer voor personen uit één huishouden, kinderen tot 13 jaar, contactberoepen, voetballers in betaald voetbal,Uitzonderingen zijn er onder meer voor personen uit één huishouden, kinderen tot 13 jaar, contactberoepen, voetballers in betaald voetbal,

theatergezelschappen, personen in openbaar vervoer mits zij mondkapje dragen. Handhaving vindt plaats vanaf 3 personen.theatergezelschappen, personen in openbaar vervoer mits zij mondkapje dragen. Handhaving vindt plaats vanaf 3 personen.

Vervoer:Vervoer:

In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht.In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht.

Voor het overige bedrijfsmatige personenvervoer geldt daarnaast dat reizigers moeten reserveren en de vervoerder bij reizigers een voorafgaande veri�catieVoor het overige bedrijfsmatige personenvervoer geldt daarnaast dat reizigers moeten reserveren en de vervoerder bij reizigers een voorafgaande veri�catie

van hun gezondheid uitvoert.van hun gezondheid uitvoert.

Verbod evenementen:Verbod evenementen:

Evenementen zijn verboden.Evenementen zijn verboden.

Groepsvorming openbare plaats:Groepsvorming openbare plaats:

Het is verboden om op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, met uitzondering van het erf behorend bij de woning, zich op te houden inHet is verboden om op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, met uitzondering van het erf behorend bij de woning, zich op te houden in

groepsverband met meer dan vier personen. Dit verbod geldt niet voo o.a. peronen uit een huishouding, etc. Uitvaarten zijn uitgezonderd., betogingen engroepsverband met meer dan vier personen. Dit verbod geldt niet voo o.a. peronen uit een huishouding, etc. Uitvaarten zijn uitgezonderd., betogingen en

vergaderingen, belijdenis geloof, etc. Huwelijken worden gemaximeerd tot 30 personen.vergaderingen, belijdenis geloof, etc. Huwelijken worden gemaximeerd tot 30 personen.

Samenkomsten in gebouwen:Samenkomsten in gebouwen:

Samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen  en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, zijn alleen toegestaan als het aantalSamenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen  en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, zijn alleen toegestaan als het aantal

aanwezigen per zelfstandige ruimte beperkt blijft tot ten hoogste 30 personen. Uitzonderingen zijn er voor onder andere vergaderingen gemeenteraad, winkels,aanwezigen per zelfstandige ruimte beperkt blijft tot ten hoogste 30 personen. Uitzonderingen zijn er voor onder andere vergaderingen gemeenteraad, winkels,

markten pretparken etc. voor zover sprake is van doorstroomlocaties.markten pretparken etc. voor zover sprake is van doorstroomlocaties.

Voorwaarden organiseren samenkomsten:Voorwaarden organiseren samenkomsten:

Samenkomsten die zijn gericht op verrichtingen van vermaak en congressen: Personen hebben gereserveerd, een voorafgaande veri�catie van hun gezondheidSamenkomsten die zijn gericht op verrichtingen van vermaak en congressen: Personen hebben gereserveerd, een voorafgaande veri�catie van hun gezondheid

vindt plaats, personen worden geplaceerd, maatregelen worden getro�en om te waarborgen dat de stromen van personen die samenkomen in verschillendevindt plaats, personen worden geplaceerd, maatregelen worden getro�en om te waarborgen dat de stromen van personen die samenkomen in verschillende

zelfstandige ruimten in een gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden gescheiden, en hygiënemaatregelen wordenzelfstandige ruimten in een gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden gescheiden, en hygiënemaatregelen worden

getro�en.getro�en.

Overige samenkomsten in publieke ruimte: gescheiden stromen zijn hier ook van toepassing.Overige samenkomsten in publieke ruimte: gescheiden stromen zijn hier ook van toepassing.

Voor detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarmee vergelijkbare functies voorVoor detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarmee vergelijkbare functies voor

zover sprake is van doorstroom van bezoekers, geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd.zover sprake is van doorstroom van bezoekers, geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd.

Sluiting eet- en drinkgelegenheden:Sluiting eet- en drinkgelegenheden:

Eet- en drinkgelegenheden  en de daarbij behorende terrassen worden gesloten.Eet- en drinkgelegenheden  en de daarbij behorende terrassen worden gesloten.

Uitgezonderd zijn hotels voor de hotelgasten, de afhaalfunctie van eet- en drink-gelegenheid en bedrijfskantines.Uitgezonderd zijn hotels voor de hotelgasten, de afhaalfunctie van eet- en drink-gelegenheid en bedrijfskantines.

Sporten:Sporten:

Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen en sportwedstrijden worden verboden.Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen en sportwedstrijden worden verboden.

In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

AlcoholAlcohol

Het is verboden om alcoholhoudende drank te verkopen of aan te bieden tussen 20.00 uur en tot 07.00 uur. Tevens is het verboden om tussen 20.00 uur enHet is verboden om alcoholhoudende drank te verkopen of aan te bieden tussen 20.00 uur en tot 07.00 uur. Tevens is het verboden om tussen 20.00 uur en

07:00 uur in een openbare plaats alcoholhoudende drank voor handen te hebben of te nuttigen.07:00 uur in een openbare plaats alcoholhoudende drank voor handen te hebben of te nuttigen.

Sluitingstijd detailhandelSluitingstijd detailhandel

De detailhandel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten. Dit geldt niet voor deDe detailhandel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten. Dit geldt niet voor de

levensmiddelen branche.levensmiddelen branche.

Verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwenVerbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen

Het verbod op openstelling van locaties blijft bestaan voor discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden.Het verbod op openstelling van locaties blijft bestaan voor discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden.

Daarnaast is het in de publieke ruimte verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zangDaarnaast is het in de publieke ruimte verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zang

als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Sluiten van locatiesSluiten van locaties

De voorzitter kan een locatie, waaronder detailhandel, sluiten of gesloten houden indien maatregelen niet worden nageleefd.De voorzitter kan een locatie, waaronder detailhandel, sluiten of gesloten houden indien maatregelen niet worden nageleefd.

Introductiebijeenkomsten studentenIntroductiebijeenkomsten studenten

De maatregelen t.a.v. introductie aciviteiten blijven van toepassing.De maatregelen t.a.v. introductie aciviteiten blijven van toepassing.

Registratieplicht contactberoepenRegistratieplicht contactberoepen

Beoefenaren van contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 me-ter afstand te houden tot de klant, worden verplicht om aan alle klanten teBeoefenaren van contactberoepen, waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 me-ter afstand te houden tot de klant, worden verplicht om aan alle klanten te

vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en in tevragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en in te

stemmen met verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel.stemmen met verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel.

Vervallen onthe�ngenVervallen onthe�ngen

De mogelijkheid gegeven om onthe�ng te verlenen op het maximumDe mogelijkheid gegeven om onthe�ng te verlenen op het maximum

van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen vanvan 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen van

groot belang voor de regio vervalt.groot belang voor de regio vervalt.

14-okt

14-okt



4 november 20204 november 2020
Aanwijzing ministerAanwijzing minister

In aanvulling op de maatregelen uit de aanwijzing van 14 oktober gaan voor een periode van 14 dagen de volgende maatregelen gelden:In aanvulling op de maatregelen uit de aanwijzing van 14 oktober gaan voor een periode van 14 dagen de volgende maatregelen gelden:

Algehele sluitingAlgehele sluiting

Het is verboden voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, alsmede voor het publiek openstaande vaartuigen en voertuigen open te stellenHet is verboden voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, alsmede voor het publiek openstaande vaartuigen en voertuigen open te stellen

voor publiek.voor publiek.

Uitzonderingen gelden voor o.a. een uitvaartcentrum(tot 30 personen), huwelijksvoltrekking (tot 20 personen), afhaalfuncties eet- en drinkgelegenheden,Uitzonderingen gelden voor o.a. een uitvaartcentrum(tot 30 personen), huwelijksvoltrekking (tot 20 personen), afhaalfuncties eet- en drinkgelegenheden,

sportlocaties, jeugdactiviteiten tot 18 jaar, vergaderingen gemeenteraad, zorginstellingen, stations, winkels e.d.sportlocaties, jeugdactiviteiten tot 18 jaar, vergaderingen gemeenteraad, zorginstellingen, stations, winkels e.d.

GroepsvormingGroepsvorming

Groepsvorming wordt beperkt tot 2 personen. Hierop gelden een aantal uitzonderingen die betrekking hebben op het voorgaande punt. Aan de organisatie vanGroepsvorming wordt beperkt tot 2 personen. Hierop gelden een aantal uitzonderingen die betrekking hebben op het voorgaande punt. Aan de organisatie van

samenkomsten worden enkele aanvullende eisen gesteld: Voor detailhandel geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. Voor desamenkomsten worden enkele aanvullende eisen gesteld: Voor detailhandel geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. Voor de

levensmiddelenbranche geldt aanvullend dat de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen.levensmiddelenbranche geldt aanvullend dat de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen.

Voor de samenkomsten in sportgelegenheden, sauna's en wellness en hotels geldt als aanvullende voorwaarde dat personen hebben gereserveerd en eenVoor de samenkomsten in sportgelegenheden, sauna's en wellness en hotels geldt als aanvullende voorwaarde dat personen hebben gereserveerd en een

voorafgaande veri�catie van hun gezondheid plaatsvindt. Dit geldt ook voor contactberoepen.voorafgaande veri�catie van hun gezondheid plaatsvindt. Dit geldt ook voor contactberoepen.

SportenSporten

Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Sportwedstrijden en groepslessen worden verboden.Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Sportwedstrijden en groepslessen worden verboden.

Uitzondering: voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18Uitzondering: voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18

jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid vanjaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van

toeschouwers.toeschouwers.

Vervallen uitzondering 1,5 meterVervallen uitzondering 1,5 meter

Voor personen die theater, dan wel dans in de vorm van culturele uiting, beoefe- Voor personen die theater, dan wel dans in de vorm van culturele uiting, beoefe- 

nen geldt de 1,5 meter afstandsnorm.nen geldt de 1,5 meter afstandsnorm.

25 november 202025 november 2020
Overleg Regionaal BeleidsteamOverleg Regionaal Beleidsteam

De Twm Covid-19 wordt uitgebreid besproken. De wet treedt per 1-12-2020 in werking. Vanaf die datum geldt eveneens de regeling mondkapjesplicht in publiekeDe Twm Covid-19 wordt uitgebreid besproken. De wet treedt per 1-12-2020 in werking. Vanaf die datum geldt eveneens de regeling mondkapjesplicht in publieke

ruimten (tot die datum alleen nog dringend advies). De noodverordening wordt direct na het inwerking treden van de wet ingetrokken. De GRIP 4 kan wordenruimten (tot die datum alleen nog dringend advies). De noodverordening wordt direct na het inwerking treden van de wet ingetrokken. De GRIP 4 kan worden

afgeschaald naar het niveau van GRIP 2.afgeschaald naar het niveau van GRIP 2.

Bevoegdheden na inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen Covid-19:Bevoegdheden na inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen Covid-19:

Burgemeester:Burgemeester:

- Verlenen onthe�ngen- Verlenen onthe�ngen

- Aanwijzing plaatsen- Aanwijzing plaatsen

- Handhaving- Handhaving

- Verantwoording aan raad- Verantwoording aan raad

Voorzitter Veiligheidsregio:Voorzitter Veiligheidsregio:

- Bestrijding infectieziekte A- Bestrijding infectieziekte A

- Coördinerende rol regionale crisisbeheersing- Coördinerende rol regionale crisisbeheersing

- Informatievoorziening- Informatievoorziening

- Crisiscommunicatie- Crisiscommunicatie

Regionale afstemming tussen de burgemeesters onder coördinatie van de voorzitter veiligheidsregio is al eerder afgesproken. Op grond van art. 39, 2e lid WvrRegionale afstemming tussen de burgemeesters onder coördinatie van de voorzitter veiligheidsregio is al eerder afgesproken. Op grond van art. 39, 2e lid Wvr

roept en houdt de voorzitter van de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam bijeen.roept en houdt de voorzitter van de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam bijeen.

Het Regionaal Operationeelteam wordt ingezet voor de mutidisciplinaire advisering aan burgemeesters en aan de voorzitter.Het Regionaal Operationeelteam wordt ingezet voor de mutidisciplinaire advisering aan burgemeesters en aan de voorzitter.

4-nov

4-nov

25-nov-bel

25-nov-bel




