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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 1, 

waarin u bent geïnformeerd over de wijziging van de Ministeriële regeling Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19, handhaving van de tijdelijke maatregelen, personele krapte acute- en niet-acute zorg en de 

eerste vaccinaties in Gelderland-Zuid.  

 

Aankondiging avondklok en aanscherping landelijke maatregelen.  

In zijn persconferentie van woensdag 20 januari jl. heeft de minister-president aangekondigd dat de 

landelijke maatregelen nog verder worden aangescherpt. Meest ingrijpende maatregel: de invoering 

van een avondklok. In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent 

dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Daarmee wil het 

kabinet het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegengaan, en daarmee besmettingen 

afremmen.  

 

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker 

is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over 

bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te 

krijgen. Naast de invoering van een avondklok, welke inmiddels de instemming van de Tweede Kamer 

heeft, scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of 

ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen 

ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. 

 

Voor nadere informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-

aangescherpt-vanwege-zorgen-om-nieuwe-virusvarianten  

 

Regels avondklok  

Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Dit is uitsluitend 

toegestaan: 

 In geval van een calamiteit; 

 In geval van dringend (medische) hulp aan mens of dier; 

 Als dit van de werkgever moet; 

 In geval reizen naar het buitenland of terugkeer naar Nederland; 

 In geval van een uitvaart; 

 In geval van een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting; 

 In geval van het uitlaten van een aangelijnde hond.  

 

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring 

avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je daarnaast ook een 

werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie hierover 

is te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok. 
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Vanuit de Rijksoverheid zijn wij gevraagd om het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ via het 

gemeentehuis en de supermarkt beschikbaar te stellen aan onze inwoners. Niet iedereen heeft 

tenslotte toegang tot internet of is in staat het formulier digitaal te downloaden en digitaal in te vullen.  

Deze formulieren zijn in de gemeente West Betuwe daarom op te halen bij het gemeentehuis en alle 

supermarkten in de gemeente.  

 

Als het gaat om de gemeente als werkgever, hebben wij voor de volgende functies een 

werkgeversverklaring gegeven: griffiemedewerkers, piketfunctionarissen, medewerkers van team 

facilitair en collega’s die direct meewerken in de crisisbestrijding. Daarnaast kan het voorkomen dat 

derden via de gemeente een werkgeversverklaring ontvangen, omdat zij namens de gemeente 

bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud uitvoeren. Medewerkers die hiermee te maken hebben of 

kunnen krijgen, krijgen de werkgeversverklaring via hun teamleider. Naast deze werkgeversverklaring, 

dienen medewerkers ook een ‘eigen verklaring avondklok’ te kunnen laten zien.  

 

Handhaving avondklok 

In het regionaal beleidsteam van 21 januari jl. hebben de burgemeesters met de politie en het 

Openbaar Ministerie de handhavingsstrategie besproken rondom de handhaving van de avondklok. 

De politie zal daartoe de eerste 2-3 dagen van de avondklok extra eenheden inzetten. De verwachting 

was dat de handhaving daarna binnen de reguliere inzet kan. Indien dit niet zo zou zijn, zal over de 

beleidsvraagstukken (handhaving en capaciteit) eventueel besluitvorming plaats vinden in de 

gezagsdriehoek en afstemming in het Regionaal Beleidsteam. Gehandhaafd wordt bij evidente 

overtredingen. Bij deze overtredingen wordt meteen een proces-verbaal opgemaakt. Inmiddels is 

helaas de situatie zo dat in een aantal gemeenten sprake is geweest van ernstige verstoringen van de 

openbare orde. Ik bereid me er uiteraard op voor dat dit op enig moment ook in onze gemeente het 

geval zou kunnen zijn. 

 

In het regionaal beleidsteam is tevens gesproken over de inzet van de gemeentelijke Boa’s. Deze zijn 

niet bevoegd om handhavend op te treden bij overtredingen van de avondklok. De minister had er 

aanvankelijk voor gekozen om de juridische grondslag, artikel 8 en 30 Wet buitengewone 

bevoegdheden burgerlijk gezag, niet op te nemen in de Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar. Inmiddels is dat aangepast en kunnen ook Boa’s handhavend met ingang van 

25 januari optreden. Zij draaien extra avonddiensten om, waar mogelijk, de politie te ondersteunen. 

 

Handhaving van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Er wordt nog steeds met enige regelmaat geconstateerd dat men zich (voornamelijk in de 

thuissituatie) niet houdt aan de maatregelen. In de openbare ruimte is het voornamelijk de jeugd die 

veelal toch met kleine groepjes (in auto’s) samenkomt. Waar nodig is en wordt waarschuwend of 

verbaliserend opgetreden.  

Eind december heeft een wapenwinkel ontheffing aangevraagd om de winkel te mogen openstellen 

voor jagers, ten behoeve van de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest, schadebestrijding voor 

wildakkers en nazoek van aangereden wild. Hoewel het belang van deze activiteiten zowel door het 

ministerie van LNV, als de gemeente erkend wordt, bleek er na onderzoek ook een alternatief te 

bestaan om dit belang te kunnen behartigen, te weten thuisbezorgen. Om die reden is de 

ontheffingsaanvraag geweigerd. Inmiddels is een formeel bezwaar op dit besluit ontvangen, wat 

verder behandeld zal worden. 

Verder heeft zich recent een melding voorgedaan van een sportschool die zich niet aan de 

coronaregels zou houden. Na constatering van de situatie en verder overleg met de ambtelijke 

organisatie en de regionale crisisorganisatie, is gebleken dat dit inderdaad het geval was. De eigenaar 

is hierop gewezen.  

 



Er is twee keer een ontheffing gevraagd voor het klassikaal lesgeven aan leerlingen van groep 8 van 

het primair onderwijs. Omdat de leerlingen van deze groepen niet in algemene zin vallen onder de 

definitie van “kinderen in een kwetsbare positie” is het niet toegestaan leerlingen van groep 8 naar 

school te laten gaan. Ik heb dan ook de ontheffing geweigerd. Alhoewel ik zeker begrip heb voor de 

lastige situatie waarin deze leerlingen zich bevinden, is de insteek van de lockdown juist om 

groepsvorming te vermijden en niet strikt noodzakelijke verkeersbewegingen tegen te gaan.  

 

Stand van zaken vaccinatie 

In het regionaal beleidsteam zijn wij tevens door de Directeur Publieke Gezondheid geïnformeerd over 

de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van het vaccinatieprogramma covid-19.  

 15 januari jl. is de GGD gestart met vaccineren van medewerkers verpleeg- en 

verzorgingstehuizen en medewerkers thuiszorg vanuit de vaccinatielocatie Wijchen. Dit verloopt 

voorspoedig. Dagelijks worden gemiddeld 327 vaccinaties gezet. Dit aantal kan toenemen zodra 

er meer vaccins beschikbaar komen.  

 18 januari zijn instellingen gestart met vaccineren bewoners van verpleeghuizen en mensen met 

een verstandelijke beperking. Op woensdagmorgen 20 januari 2021 ben ik getuige geweest van 

de eerste vaccinaties bij mensen met een verstandelijke beperking bij ’s Heerenloo in 

Geldermalsen. 

 Vanaf week 5 (1 februari 2021) kan worden gestart met de vaccinatie van 85+’ers. Het RIVM 

nodigt deze burgers uit voor vaccinatie op de GGD-locatie. Wie niet in staat is om naar de GGD-

locatie te komen, wordt door de huisarts gevaccineerd.  

 Ook zal er worden gestart met vaccinatie van de huisartsen via de ziekenhuizen.  

 

Regionaal zijn naast de vaccinatielocatie in Wijchen ook de voorbereiding en verkenning gestart van 

vaccinatielocaties in de andere delen van onze regio:  

 Een nieuwe locatie in Tiel is goedgekeurd. Deze moet begin maart operationeel zijn met 16 

vaccinatielijnen 

 De testlocatie in Culemborg wordt begin februari operationeel met 3 vaccinatielijnen, welke 

gescheiden worden van de testlijnen.  

 In onderzoek zijn nog locaties in Zaltbommel en Malden (locatie net over de grens bij Nijmegen). 

Deze moeten in maart/april operationeel zijn.  

Bij de keuze van vaccinatielocaties wordt gekeken of deze lang (langer dan een half jaar) beschikbaar 

zijn en ook qua openbaar vervoer en met de auto of de fiets goed bereikbaar.  

 

Tenslotte 

Het aantal besmettingen laat in Gelderland-Zuid de afgelopen twee weken gemiddeld nog steeds een 

lichte daling zien. De zorgen om de Britse en Zuid-Afrikaanse variant en de druk op de zorg blijft 

echter onverminderd hoog. Om die reden is en blijft het belangrijk om de huidige maatregelen volgens 

de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in acht te blijven nemen. 

 

Hoogachtend,  

 

 

Servaas Stoop 

Burgemeester 


