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Geachte leden van de raad, 

 

Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus.  

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

week 51, waarin u bent geïnformeerd over verlenging en aanscherping van de landelijke maatregelen, 

een versnelling van de boostercampagne voor alle volwassenen, handhaving corona maatregelen en 

stand van zaken infectieziektebestrijding. 

 

Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari 

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. hebben de minister-president en de nieuwe 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport versoepeling van de landelijke maatregelen 

aangekondigd. Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en 

onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het snel toenemende 

en hoge aantal besmettingen van de omikronvariant maakt het volgens het kabinet noodzakelijk om 

de sluiting van andere locaties voort te zetten. Eerder al had het kabinet op 3 januari besloten dat op 

10 januari 2022 de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voorgezet) onderwijs 

weer open konden.  

 

Voor nadere informatie:  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-

weer-open-na-kerstvakantie en 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022  

 

Acties gesloten sectoren 

In de aanloop naar de persconferentie van 15 januari jl. zagen we ook in onze regio een dringende 

oproep om allerlei sectoren weer te openen. Dit terwijl we bijna dagelijks een record aan 

besmettingsaantallen bereikten. Sommige ondernemers binnen de horeca, als ook een deel van de 

culturele sector, kondigden aan om afgelopen zaterdag – ongeacht de maatregelen – hun deuren te 

openen.  

 

Tijdens de informele bijeenkomst van het Regionaal Beleidsteam (iRBT) van donderdag 13 januari jl. 

hebben wij als burgemeesters besloten om unaniem de motie van een aantal gemeenten te steunen 

die tijdens de ledenvergadering van de VNG is aangenomen. In deze motie wordt het kabinet 

opgeroepen te bekijken onder welke voorwaarden de samenleving weer open zou kunnen en wordt 

opgeroepen een langetermijnvisie op coronabestrijding te ontwikkelen, ervan uitgaande dat het 

coronavirus voorlopig in Nederland blijft. De voorzitter van onze veiligheidsregio heeft dit standpunt 

donderdagavond ook in het Veiligheidsberaad in aanwezigheid van de ministers van Volksgezondheid 

en Justitie en Veiligheid ingebracht.  

 

Al vanaf het begin van de coronapandemie geldt in Gelderland-Zuid het beleid dat handhaving erop 

gericht moet zijn de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Uitgangspunten hierbij zijn 

informeren, waarschuwen en opmaken van proces-verbaal, maar niet noodzakelijkerwijs in die 

volgorde. Bij evidente en willens en wetens gepleegde overtredingen kan direct worden opgetreden 

door een waarschuwingsbrief uit te reiken. Ook kan er bestuursrechtelijk worden gehandhaafd.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022


We hebben in ons overleg afgesproken de geldende maatregelen te blijven handhaven volgens 

bovenstaande lijn. We horen de roep vanuit de samenleving over versoepeling en hebben hier alle 

begrip voor, of het nu gaat om ouderen, studenten, winkeliers, sport, horeca, cultuur of welke sector 

dan ook. Tegelijkertijd zijn wij handhavers van wet- en regelgeving, en zullen wij dus hetgeen na 14 

januari in Nederland als regels geldt, handhaven. En dat doen we zoals we dat altijd hebben gedaan; 

met begrip voor de situatie, in overleg en alleen bij bewuste en evidente overtredingen treden we op. 

 

Handhaving corona maatregelen  

Het handhavingsbeeld van gemeenten en politie laat de afgelopen maand over het algemeen een 

rustig beeld zien. Al moeten we constateren dat steeds minder mensen zich houden aan de 

basismaatregelen, zoals het houden van de anderhalve meter afstand.  

 

De hernieuwde openstelling van winkels en contactberoepen heeft (voor zover bekend) niet geleid tot 

problemen. Wel was het druk in de winkelstraten. Zo ook in Geldermalsen. Hier viel het op dat veel 

aanwezigen ook in de buitenlucht mondkapjes droegen. De meeste horeca is het afgelopen weekend 

dicht gebleven. Veel beoogde acties zijn afgewend na signalen vanuit de gemeenten dat er 

gehandhaafd zou worden. Incidenteel is er een waarschuwing of een bestuurlijke boete uitgedeeld. 

 

In onze gemeente is tijdens de protestdag van de horeca risicogericht gecontroleerd op openstelling. 

Eén van de hotspots was de kern Geldermalsen. Hier zijn drie openstellingen van horeca 

geconstateerd, die in strijd waren met de op dat moment geldende regeling. Ook in Beesd is één 

openstelling waargenomen.  

Ik heb de betrokken horecaondernemers een brief gestuurd, waarin ik begrip heb getoond voor de 

protestactie en de redenen hiervoor. Ik heb ook benoemd dat de openstelling in strijd was met de op 

dat moment geldende regels. 

 

Uit de controle van de Boa’s kwam ook naar voren dat negen andere gecontroleerde horecazaken in 

de verschillende kernen niet geopend waren. 

 

Tijdens de protestdag zijn geen excessen geconstateerd. 

 

Stand van zaken infectieziektebestrijding 

Alle 18-plussers mogen inmiddels een afspraak maken voor hun boosterprik. Op vier van de GGD-

vaccinatielocaties kunnen inwoners terecht voor een prik zonder afspraak. Op deze locaties zet de 

GGD tijdens de open inloop een boosterprik of een eerste of  tweede coronavaccinatie. De 

vaccinatiegraad in onze veiligheidsregio is op dit moment 84% (volledig gevaccineerd 12 jaar en 

ouder). In West Betuwe is dit 81%. De opkomst voor de boosterprik ligt op dit moment in Gelderland-

Zuid op 64%.  

 

Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen van 5 tot en met 11 jaar een uitnodigingsbrief van 

het RIVM voor een coronavaccinatie. Hiermee kunnen ouders/verzorgers, als zij dit willen, telefonisch 

een afspraak maken voor hun kind bij de GGD. De ouders/verzorgers beslissen of hun kind 

gevaccineerd wordt. Op de priklocatie vragen we altijd of beide ouders/verzorgers toestemming 

hebben gegeven voor de vaccinatie. Kinderen krijgen 2 prikken met een kinderdosis van het 

BioNTech/Pfizer-vaccin. Tussen deze twee vaccinaties zit een periode van minimaal 8 weken. Voor 

kinderen met een onderliggende aandoening geldt een periode van 4 weken. 

 

Het aantal besmettingen loopt landelijk en in onze regio snel op. Op 17 januari waren er meer dan 

1200 besmettingen. Een besmetting met het coronavirus raakt veel mensen. Onder andere scholen 

hebben te maken met veel besmettingen en worstelen met de effecten hiervan voor personeel en 

leerlingen.  

 

Zorg continuïteit 

Landelijk en regionaal zien we dat de corona bezetting op de IC en in de kliniek daalt. Landelijk is 

daarom fase 2d van het opschalingsplan covid-19 door de minister van VWS ingetrokken. In de 



huidige fase 2c wordt het weer mogelijk om te werken aan het leveren van de uitgestelde zorg. De 

aandacht gaat hierbij in eerste instantie uit naar de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.  

 

Ook in Gelderland-Zuid blijft desondanks de druk relatief hoog door COVID-zorg en uitval van 

personeel. Personele capaciteit blijft het grootste knelpunt, onder andere als gevolg van isolatie en 

quarantaine. De GHOR monitort de situatie in de zorg en stemt af met de gehele zorgketen.  

 

Ten slotte 

Met de recordhoogtes van het aantal besmettingen met de omikronvariant dreigt nog steeds 

overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels 

tot uitval van personeel. Dat kan tot grote problemen leiden. We blijven daarom de continuïteit bij 

gemeenten, hulpdiensten en zorginstellingen de komende periode monitoren. Waar nodig zijn 

noodplannen opgesteld of worden deze geactualiseerd.  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

 

Servaas Stoop, 

Burgemeester 

 


