
 

  Raadsbrief nr. 38 

   

   
 

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 21, 

waarin u bent geïnformeerd over stap 3 in het openingsplan van de Rijksoverheid, regels rondom 

coronatoegangsbewijzen, handhaving van de landelijke maatregelen en de stand van zaken met 

betrekking tot vaccinatie. In deze brief zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen opgenomen van 

de afgelopen vier weken.  

 

Stap 4 openingsplan: bijna alles kan op 1,5 meter 

In zijn persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de minister-president aangekondigd dat stap 4 van het 

openingsplan wordt gezet en zelfs vergroot. Sinds 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve 

meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het 

openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de 

mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.  

 

 
 

De versoepeling van de landelijke maatregelen leidt tot aanpassing van de Tijdelijke regeling 

maatregelen covid-19. De meest actuele versie kunt u hier downloaden: wetten.nl - Regeling - 

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 (overheid.nl). Meer informatie over de 

vierde stap in het openingsplan leest u op: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-06-26
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-06-26


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-

anderhalve-meter   

 

Inschaling veiligheidsregio’s: Gelderland-Zuid naar risiconiveau 3: “ernstig”. 

Op basis van de RIVM rapportages en het inschalingsoverleg is de inschaling van veel 

veiligheidsregio’s de afgelopen periode veranderd. Met ingang van dinsdagmiddag 8 juni is het 

risiconiveau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gedaald van risiconiveau 4: ”zeer ernstig” naar 

risiconiveau 3: “ernstig”. Op basis van de RIVM rapportages van maandag 14 juni – zondag 20 juni is 

de inschaling van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ongewijzigd gebleven.  

 

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijkt de rijksoverheid naar twee cijfers: het aantal positieve 

testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het 

risiconiveau. In Gelderland-Zuid is met name het aantal ziekenhuisopnames nog relatief hoog. De 

inschaling heeft echter geen consequenties voor de landelijke maatregelen. Regionale verschillen qua 

maatregelen zijn vooralsnog niet aan de orde.  

 

Kijk voor het actuele overzicht op het coronadashboard: 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR08/risiconiveau  

 

Handhaving quarantaineplicht voor reizigers op grond van de Wet Publieke Gezondheid 

Gemeenten zijn door de minister van VWS gevraagd om in samenwerking met de veiligheidsregio de 

handhaving van de quarantaineplicht uit te voeren.1 Indien uit een steekproef van het belteam van 

VWS wordt vermoed dat een reiziger uit een zeer hoog risicogebied2 zich niet aan de 

quarantaineplicht houdt, kan er een melding worden gedaan richting de gemeente waar de 

quarantaineplicht wordt ingevuld. Niet naleving van de quarantaineplicht kan door de burgemeester 

bestraft worden met een bestuurlijke boete. Daarnaast kan een last onder dwangsom worden 

opgelegd.  

 

Een landelijke expertwerkgroep heeft de VNG en het ministerie van VWS geadviseerd om toezicht en 

handhaving te organiseren via regionale mobiele teams. Hierdoor kan de capaciteitsinzet over 

meerdere gemeenten worden gespreid. In zijn vergadering van 31 mei heeft ons regionaal 

beleidsteam (RBT) besloten om de gemeente Nijmegen de opdracht te verstrekken om deze taken 

voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid uit te voeren. De gemeente Nijmegen stelt 

hiertoe een contactpersoon beschikbaar, alsmede toezichthouders (BOA’s). Gelet op de korte duur 

van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving, is de bevoegdheid om een 

bestuurlijke boete of last onder dwangsom op te leggen door elke burgemeester gemandateerd aan 

deze toezichthoudende ambtenaren. Voordat daadwerkelijk wordt overgegaan tot het opleggen van 

een boete of dwangsom, zal eerst overleg plaatsvinden met een jurist van de gemeente Nijmegen en 

een signaal worden afgegeven aan de betreffende gemeente. 

 

Via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds wordt in september 2021 120.000 euro 

beschikbaar gesteld aan de 25 gemeenten waartoe de regionale mobiele teams behoren. Daarnaast 

worden eventuele bezwaar- en beroepskosten per casus vergoed. In het RBT is ook afgesproken dat 

de gemeente Nijmegen in beginsel de behandeling van bezwaren zal ondersteunen. Mocht het 

onverhoopt niet lukken door bijvoorbeeld vele juridische bezwaar- en beroepszaken, dan wordt 

hierover bestuurlijk afgestemd. 

 

 
1 Informatiebrief burgemeesters quarantaineplicht d.d. 27 mei 2021 
2 Landen of gebieden met een oranje kleurcode zijn hoog risicolanden of -gebieden. De zeer hoog risicolanden 
hebben ook een oranje kleurcode. De zeer hoog risicolanden landen of -gebieden worden apart vermeld op 
Rijksoverheid.nl. Per land staat op Wijsopreis.nl wat de kleurcode is.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR08/risiconiveau
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/brief-vws-aan-burgemeesters-over-quarantaineplicht.pdf
http://www.wijsopreis.nl/


Voor nadere informatie, zie: https://vng.nl/artikelen/wijziging-van-de-wet-publieke-gezondheid-

vanwege-quarantaineplicht-voor-reizigers  

 

 

Handhaving corona maatregelen  

De landelijke maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd. Wel zien we een toename 

geluidsoverlastmeldingen vanwege het mooie weer. Ook na de overwinningen van het Nederlands 

elftal waren er vorige week her en der kleine bijeenkomsten waarbij de anderhalve meter afstand niet 

in acht werd genomen.  

 

Stand van zaken vaccinatie 

Tot en met 21 juni zijn in totaal door de GGD Gelderland-Zuid 352.288 vaccinaties gezet. Ongeveer 

34% hiervan zijn tweede vaccinaties. GGD Gelderland-Zuid verwacht in totaal circa 470.000 

vaccinaties uit te voeren (op basis van de huidige vaccinatiestrategie en verwachte opkomst, excl. 

groep onder 18 jaar). Op dit moment is hiervan ongeveer 76% uitgevoerd.  

 

Inmiddels kunnen alle inwoners ouder dan 18 jaar een afspraak maken. Landelijk is besloten dat 

nieuwe doelgroepen worden gevaccineerd met een mRNA vaccin (Moderna of BioNTech/Pfizer). 

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een medische indicatie krijgen binnenkort de uitnodigingbrief 

van de huisarts en kunnen een afspraak maken voor een mRNA-vaccin bij de GGD.  

 

Op 21 juni is GGD Gelderland-Zuid begonnen met het vaccineren van moeilijk bereikbare 

doelgroepen (dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en vrouwen gehuisvest in opvanglocaties). 

 

Vanaf woensdag 23 juni kunnen burgers zich vrijwillig opgeven voor het Janssen-vaccin. Opgeven 

vindt uitsluitend telefonisch plaats en er zit een maximum op het aantal beschikbare plekken. Het 

Janssen-vaccin wordt in onze regio aangeboden op de vaccinatielocaties Nijmegen-Goffertstadion en 

Tiel. 

 

Ten slotte 

Het aantal besmettingen met corona, maar ook het aantal aanwezige coronapatiënten in de kliniek en 

op de IC laat in Gelderland-Zuid de afgelopen vier weken gemiddeld een sterke daling zien. Eerder 

heb ik u geïnformeerd dat het RBT het regionaal operationeel team de opdracht heeft gegeven om de 

overdracht naar de nafase voor te bereiden. Ook landelijk is hier nu over nagedacht, zodat we 

gezamenlijk GRIP 4 kunnen verlaten op 1 juli a.s.  

 

In mijn volgende en tevens laatste raadsbrief zal ik u hierover nader berichten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Servaas Stoop, 

Burgemeester 

 

https://vng.nl/artikelen/wijziging-van-de-wet-publieke-gezondheid-vanwege-quarantaineplicht-voor-reizigers
https://vng.nl/artikelen/wijziging-van-de-wet-publieke-gezondheid-vanwege-quarantaineplicht-voor-reizigers

