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Geachte leden van de raad, 

 

Hiermee willen we u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. 

Deze brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt de brief op uit 

week 14, waarin u bent geïnformeerd over aanvullende en aangescherpte landelijk afgekondigde 

maatregelen, actualisering en handhaving van de noodverordening en een aantal regionaal genomen 

maatregelen.  

 

Landelijke maatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april. 

Het kabinet heeft op 31 maart jl. besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd 

tot en met dinsdag 28 april. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te 

kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en 

ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Voor een nadere toelichting op het besluit van het kabinet en 

een overzicht van alle maatregelen zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-

dinsdag-28-april. 

 

Aanvullend op de verlenging van de landelijke maatregelen is in de noodverordening nu ook 

opgenomen dat gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op campings, 

vakantieparken en andere recreatielocaties worden gesloten.  

 

Om deze nieuwe landelijke maatregel daadwerkelijk te kunnen handhaven, is op woensdag 1 april jl. 

een geactualiseerde noodverordening van kracht geworden. Politieambtenaren en bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeenten zijn aangewezen om op basis van de 

noodverordening te kunnen optreden.  

 

Conform de Wet veiligheidsregio’s wordt deze verordening ter kennis gebracht aan uw gemeenteraad. 

De noodverordening is te bekijken via http://www.vrgz.nl/media/2766/noodverordening-1-april-

vrgz.pdf.  
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Crisisbeheersing in Gelderland-Zuid 

Op dit moment zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland nog in GRIP 4 opgeschaald. Dat betekent dat  

de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd gezag is voor de crisisbestrijding.  Het Regionaal 

Beleidsteam (RBT), met daarin de burgemeesters van de 14 gemeenten, adviseert de voorzitter van 

de Veiligheidsregio.  

 

Sinds de tweede raadsbrief zijn daarbij de volgende maatregelen getroffen: 

1. De voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten gebruik te maken van zijn 

bevoegdheid uit de noodverordening om een uitzondering te maken voor kinderen voor wie 

vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. In 

onderwijsinstellingen (of kinderopvang) mag kleinschalige georganiseerde begeleiding en/of 

(nood)opvang van deze kinderen plaatsvinden. Het zorgvervoer en leerlingenvervoer voor deze 

doelgroep en voor de ouders, die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen, blijft 

overeind.  

2. Campings, vakantieparken en andere recreatielocaties blijven in onze regio open. Wel worden 

conform de landelijke maatregelen de gemeenschappelijke was- toilet- en douchevoorzieningen 

op campings, vakantieparken en andere recreatielocaties gesloten. De voorzitter van de 

Veiligheidsregio heeft een brief geschreven, waarin de eigenaren en beheerders van campings, 

vakantieparken en andere recreatielocaties geïnformeerd worden over wat wel en niet is 

toegestaan. Uw burgemeester is daarover geïnformeerd. 

 

Vervolg 

Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen. Dit is afhankelijk van 

de mate waarin alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden. De komende weken zijn daarin 

cruciaal. Daar waar locaties of groepen personen zich niet aan de maatregelen houden, zal daarom 

actief handhavend worden opgetreden, door zowel de politie als onze lokale bijzondere 

opsporingsambtenaren. De tijd van waarschuwen is voorbij. Laten we ons gezond verstand blijven 

gebruiken. 

 

Hoogachtend, 

 

Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. H.M.F.Bruls 
 


