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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 26 

(juli 2021), waarin u bent geïnformeerd over de afschaling van de crisisorganisatie GRIP 4 in de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.   

 

De afgelopen maanden zijn de burgemeesters, ondanks de afschaling, periodiek geïnformeerd door 

de GGD, de Veiligheidsregio en onze eigen gemeenten over de stand van zaken rondom vaccinatie, 

testen, bron- & contactonderzoek en handhaving landelijke maatregelen, waaronder het 

coronatoegangsbewijs.  

 

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken sterk gestegen en leidt tot een toename van de 

opname van covid-patiënten in de ziekenhuizen. Gecombineerd met de druk op de reguliere zorg, 

leidt dit inmiddels tot een (te) hoge druk op de zorg. Hierdoor wordt het noodzakelijk om keuzes in de 

zorg te maken en blijkt verdere aanscherping van landelijke maatregelen noodzakelijk.  

 

Gezien alle ontwikkelingen hebben wij als burgemeesters gemeend om u middels deze raadsbrief 

opnieuw te informeren over de ontwikkelingen in Gelderland-Zuid. Vooralsnog zijn wij niet 

opgeschaald in de regionale crisisorganisatie. Door bij afschaling op 1 juli 2021 taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen en contactpersonen per organisatie te benoemen, blijken 

we als Gelderland-Zuid goed in staat om tot nu toe de nauwe samenwerking vast te houden. Omdat 

we echter inmiddels zien dat de ambtelijke en bestuurlijke druk aan het toenemen is, als gevolg van 

de actuele stand van zaken, zullen wij op korte termijn een besluit nemen met betrekking tot de 

eventuele aanpassing van de crisisstructuur.  

 

Besmettingen moeten omlaag; strengere landelijke regels om contacten te beperken 

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november jl. hebben de minister-president en de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdere aanscherping van de landelijke maatregelen 

aangekondigd met ingang van zaterdag 13 november 2021, 18:00 uur. De maatregelen zijn erop 

gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen, met name in de avond.  

 

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen: 

• Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. 

• Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht. 

• Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de 

kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur. 

• Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 

20.00 uur. 

• In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. 

• Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste 

zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte. 

• Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld 

bioscopen, theaters en concertzalen. 



• Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle 

sport toegestaan. 

• Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. 

• Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. 

• Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (beschermde en niet-

beschermde) huisgenoten moeten in quarantaine. (In verband met de benodigde tijd voor de 

uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, gaat dit beleid naar verwachting vrijdag 

19 november 2021 in. De exacte ingangsdatum wordt later gecommuniceerd. Tot die tijd is 

vrijwillig in quarantaine gaan verstandig.) 

• Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige 

ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens 

en examens. 

 

Voor een nadere toelichting, zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/besmettingen-

moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-te-beperken  

 

Voorgenomen maatregelen langere termijn 

De minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben in hun 

persconferentie aangekondigd dat er wordt overgegaan op een bredere inzet van het 

coronatoegangsbewijs, zoals bij niet-essentiële detailhandel (bijvoorbeeld kledingwinkels en 

tuincentra) of op het werk (de werkplek). Hiermee zou volgens het kabinet de samenleving weer zo 

veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kunnen. Over de wetsvoorstellen hiertoe vindt op dit moment 

discussie plaats in de Tweede Kamer en op korte termijn ook in de Eerste Kamer. De situatie wordt op 

vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.  

 

Voor een nadere toelichting over planning en inhoud van deze wetsvoorstellen, zie de kamerbrief 

hierover: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/15/kamerbrief-over-

planning-wetsvoorstellen-verbreding-inzet-ctb  

 

Handhaving corona maatregelen  

De corona maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd in de regio Gelderland-Zuid. De 

aankondiging van nieuwe landelijke maatregelen heeft wel tot gemengde reacties geleid. Naast 

emotionele reacties, o.a. op sociale media, zien we over het algemeen ook wel begrip bij onze 

inwoners, ondernemers en verenigingen. Maar met name de horecaondernemers zijn teleurgesteld en 

voelen zich gedupeerd.  

 

Het afgelopen weekend hebben we nadrukkelijk gecontroleerd op de sluitingstijden. Over het 

algemeen kunnen we stellen dat het weekend goed is verlopen. Helaas zien en horen we ook in onze 

gemeenten dat controle van het coronatoegangsbewijs soms onzorgvuldig is. Dit leidt soms in 

incidentele gevallen tot wat strubbelingen. Daar waar mogelijk zijn ondernemers en verenigingen 

gewezen op de maatregelen. Bij evidente overtredingen zullen we handhavend optreden.  

 

Sinds het ingaan van de nieuwe maatregelen, zijn er in onze gemeente nog geen officiële 

waarschuwingen afgegeven. Wel wordt door de medewerkers van Toezicht en Handhaving opgemerkt 

dat het geduld van inwoners daalt en dat de tweedeling tussen wel en niet gevaccineerde inwoners 

toeneemt. Daarnaast blijkt uit contact met het zwembad in Geldermalsen dat er veel onbegrip over de 

maatregelen heerst, wat zelfs uitmondt in agressie jegens medewerkers. Hierover is het betreffende 

zwembad echter in overleg getreden met de gemeente, om samen een passende oplossing te vinden. 

Dit is inmiddels gelukt, tot tevredenheid van de ondernemer. 

 

Stand van zaken infectieziektebestrijding 
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Door de explosieve stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen weken heeft de GGD weer 

fors moeten opschalen voor het testen en bron- en contactonderzoek. Inwoners merken een langere 

wachttijd voor een testafspraak.  

 

De vaccinatiegraad (volledig gevaccineerd) is in onze regio gemiddeld 83%. De vaccinatiegraad in de 

regio Nijmegen ligt daarbij iets hoger dan in de regio Rivierenland.  

 

 
 

Op dit moment wordt er op diverse locaties in onze regio gevaccineerd en getest: 

• Bellweg 2 Culemborg (vaccineren), vanaf december wordt hier ook getest (ipv Bellweg 50) 

• Bellweg 50 Culemborg (testen) sluit in december.  

• De Biezen 1 Nijmegen (testen, vanaf december ook vaccineren) 

• Biezenwei 2 Tiel (vaccineren en testen) 

• Havenweg 4 Wijchen (vaccineren), vanaf december nieuwe locatie in Wijchen voor testen 

• Hogeweg 65 Zaltbommel (testen) sluit in december. Nieuwe locatie voor testen en vaccineren 

wordt ingericht. 

 

Voor Neder-Betuwe zoekt de GGD nog naar een vaste locatie voor testen en vaccineren. 

 

De GGD focust momenteel op het versneld vaccineren met de ‘boosterprik’. Vanaf 18 november is  de 

boostercampagne voor mobiele 80-plussers gestart. Daarna worden 60-plussers uitgenodigd. 

Zorginstellingen starten ook in november met vaccineren. Bewoners van instellingen die niet zelf hun 

bewoners vaccineren, worden door de GGD vanaf januari gevaccineerd. Zorgmedewerkers met 

patiëntencontact worden door de GGD vanaf 19 november gevaccineerd.  

 

Op basis van de vaccinatiegraad zal de GGD zo snel als mogelijk weer inzetten op fijnmazig 

vaccineren.  

 

Ten slotte 

Op dit moment bevinden we ons in een ernstige situatie. Het aantal COVID-patiënten in de kliniek en 

op de IC stijgt. Gezien de druk op de zorg is een betere naleving van de huidige maatregelen, en de 

dringende adviezen zoals 1,5 meter afstand houden en ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’  

nodig. De burgemeesters blijven kritisch kijken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 

maatregelen in samenhang met al het andere werk dat de gemeenten en politie te doen hebben. Het 

begint met naleving van de geldende adviezen en maatregelen. Een maatregel als het dragen van 

mondkapjes in de openbare ruimte werkt alleen als hij door iedereen wordt nageleefd. Het 

coronatoegangsbewijs heeft effect als het middel op de juiste manier wordt gebruikt. De volgende stap 

is de controle op de naleving en pas als laatste heeft handhaving een functie. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Servaas Stoop, 

Burgemeester 

 


