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Informatie rondom Coronavirus (COVID-19) en overige zaken (tijdelijk zaakdossier) Bedrijfsvoering

Geachte raadsleden van de VNOG,
In deze – zevende - brief informeer ik u over de stand van zaken van de Coronacrisis
en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Mijn vorige
brieven dateren van 4 juni, 29 april, 13 maart, 6 april, 14 en 24 mei 2020.
Landelijke maatregelen per 1 juli jl. versoepeld
De maatregelen om de verspreiding van Corona in te dammen, zijn vanaf 1 juli jl.
versoepeld. Nederland gaat volgens het Kabinet van een 'intelligente lockdown' naar
'ruimte met regels'. De basisregels blijven van kracht, zoals handen wassen, 1,5
meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten, zoveel mogelijk
thuiswerken en niet gezamenlijk schreeuwen of zingen. Daarnaast zijn personen ouder
dan 13 jaar verplicht om in het openbaar vervoer en ander ‘bedrijfsmatig personenvervoer’ een niet-medisch mondkapje te dragen. Alle informatie is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Nieuwe noodverordening VNOG
Op basis van de aanwijzing van het ministerie van WVS van 26 juni jl. is een nieuwe
noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
opgesteld en op 1 juli jl. in werking getreden. Daarnaast heb ik de voorzitters van het
GBT op 30 juni jl. een brief gestuurd waarin zij attent gemaakt worden op een aantal
relevante zaken die betrekking hebben op hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden als burgemeester. Ook zijn in de brief opdrachten opgenomen.
De noodverordening kunt u vinden op de website van de VNOG. Daar staat ook een
actuele Q&A. https://www.vnog.nl/coronavirus/noodverordeningen.
Onderstaand schets ik de belangrijkste veranderingen.
Horeca, theaters, bioscopen en gebedshuizen
De beperkingen voor het aantal bezoekers aan de horeca, theaters, bioscopen en
gebedshuizen verdwijnen, al blijft ook hier de 1,5 meterregel gelden. Het betekent dat
meer personen uitgenodigd mogen worden voor verjaardagen, buurtfeestjes,
bruiloften en uitvaarten.
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Evenementen
Het algemene verbod op evenementen is opgeheven. Het is aan de gemeenten om te
bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen
richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Alle
grote evenementen met uitsluitend staanplaatsen voor meer dan 250 deelnemers zijn
in de VNOG tot 1 september 2020 nog wel verboden.
Samenkomsten
Voor samenkomsten binnen of buiten - waarbij reservering, verificatie van de gezondheid en placering1 worden toegepast - is het aantal bezoekers niet gemaximeerd
indien er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor
samenkomsten waarbij er sprake is van doorstroming van bezoekers en waarbij het
onderlinge contact beperkt is.
Voor situaties zonder doorstroming geldt geen maximum aantal bezoekers. Indien er
deels of in het geheel geen doorstroming is, geldt voor dat onderdeel of het geheel
een maximum van 100 personen (binnen met placering) of 250 personen (buiten
zonder placering). Indien er per onderdeel of het geheel zonder doorstroming ruimte
is voor meer dan 100 personen (binnen) of 250 personen (buiten) dan kan dit alleen
als er aan vooraf een gezondheidscheck, placering en de andere regels (1,5 meterafstand en hygiëne) wordt voldaan. Dan geldt er geen maximum aantal bezoekers. Op
buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden of op buitenterrassen op een evenemententerrein is placering altijd verplicht.
Bij samenkomsten waarbij er sprake is van doorstroming - zoals bijvoorbeeld in
winkels, musea, markten, kermissen of dierentuinen - is verificatie van de gezondheid,
reserveren en placeren niet verplicht.
Concertzalen weer programmeren. Voorwaarde is placeren en er mag niet worden
meegezongen. Evenementen, muziekconcerten en popconcerten zijn weer toegestaan.
De organisator moet daarop toezien en zorgen dat er wordt gehandhaafd.
Openbare manifestaties
Sinds de Coronamaatregelen van kracht zijn, vonden er meerdere - al dan niet met
kennisgeving - demonstraties plaats. Indien de gemeente hiervoor een kennisgeving
heeft ontvangen, wordt de burgemeester geadviseerd een beperking op te nemen ten
aanzien van het aantal deelnemers in relatie tot de afstandseis conform de noodverordening. Wanneer de inzet van een noodbevel nodig is, gebeurt dit in afstemmingen met de burgemeester en de voorzitter VNOG. De procedure hiervoor is uitgewerkt
en bekend bij de betrokkenen. Hierdoor kan er bij overtreding gelijk worden
doorgepakt en ingegrepen met een gebieds- of locatieverbod (zie verderop).
Verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
In het geval zich in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg
COVID-19 besmettingen voordoen, is bezoek verboden. In de stervensfase, of
vergelijkbare omstandigheden, mag de instelling wel bezoek toestaan.
De minister van Volksgezondheid vindt dat als sprake is van één besmetting er niet
gelijk tot gehele sluiting, maar tot maatwerk moet worden overgegaan. Indien zijn
aanwijzing daarop wordt aangepast, wordt dit ook doorgevoerd in de noodverordening
van de VNOG.
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Placering betekent dat de bezoeker een vaste stoel toegewezen krijgt of dat een afgebakende locatie wordt
aangewezen, zoals bij een sportschool of zwembad het geval kan zijn.
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Handhaving
De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen
ambtenaren de mogelijkheid de maatregelen te handhaven. Indien nodig mag ik, als
voorzitter van de VNOG bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen. De
ervaring leert dat bedrijven er zelf alles aan doen om dat te voorkomen.
Verboden gebieden en locaties
Op verzoek van een aantal burgemeesters heb ik een aantal ‘Aanwijzingsbesluiten
verboden gebied’ uitgevaardigd om bepaalde gebieden en locaties (tijdelijk) tot
verboden verbied te verklaren. Deze heb ik inmiddels ingetrokken. De mogelijkheid tot
het nemen van aanwijzingsbesluiten blijft met deze noodverordening bestaan.
Vleesverwerkende industrie
Eind juni is bij medewerkers van een vleesverwerkend bedrijf in Nordrhein-Westfalen
het Coronavirus vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen,
test de Duitse overheid preventief medewerkers in de vleesverwerkende industrie in
Duitsland. Omdat er ook medewerkers in Duitsland wonen die werken in de vleesverwerkende industrie in onze regio, heeft de regionale Duitse overheid de VNOG
gevraagd om mee te werken aan het testen van deze medewerkers. De GGD NOG zal,
conform het risicogerichte testbeleid van de GGD, wekelijks steekproefsgewijs twintig
medewerkers van de VION locatie in Groenlo testen. Daarnaast monitort de arbodienst
van VION continu de gezondheidstoestand van het personeel. De VNOG en de GGD
zien hierop toe. Bij een eventuele besmetting wordt direct gehandeld, in nauwe
afstemming met Duitsland. De afgelopen dagen zijn medewerkers van vleesverwerkende bedrijven in Kreis Borken getest. Alle monsters waren negatief.
Het Veiligheidsberaad - het overleg tussen de voorzitters van alle veiligheidsregio’s heeft besloten tot coördinatie op nationaal niveau ten aanzien van de vleesverwerkende industrie. Dit voorstel wordt 3 juli a.s. in het kabinet besproken. Ook de Taskforce
Duits-Nederlandse samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten blijft
actief. Hierdoor is nauwe samenwerking ontstaan tussen Kreis Borken, Kreis Kleef, de
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden, de GGD en de VNOG.
Arbeidsmigranten
De situatie rondom besmettingen en risicofactoren bij arbeidsmigranten betreft
verschillende onderwerpen waarbij meerder instanties een rol hebben, zoals de
inspectie SZW en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Bij het onderzoek van
het Aanjaagteam Beschermingsteam Arbeidsmigranten zijn zowel de VNOG als de
GGD betrokken.
Monitor bezoekersdrukte Gelderland
Deze zomer is een goede verspreiding van bezoekers noodzakelijk. De monitor
bezoekersdrukte laat zien wat drukke en rustige plekken voor dagrecreatie in
Gelderland zijn. U kunt de monitor vinden via:
https://www.toerismevan.nl/nieuws/monitor-bezoekersdrukte/#monitor
Webinar Corona geannuleerd
Op woensdagavond 8 juli a.s. stond een tweede webinar Corona gepland om
raadsleden te informeren over de acties en besluiten die in het kader van de
Coronacrisis zijn genomen. Omdat zich slechts enkele raadsleden hebben aangemeld,
is besloten het webinar niet door te laten gaan en te bezien of een webinar na de
zomer op meer belangstelling kan rekenen.
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Videoboodschap burgemeesters
De 22 burgemeesters van de VNOG hebben een videoboodschap gemaakt ‘Samen
veilig en verantwoord in Noord- en Oost-Gelderland’. Via de link
https://www.youtube.com/watch?v=60yInANihkY kunt u deze boodschap bekijken.
Ik wens u allen een mooie zomer in goede gezondheid toe!
De voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

A.J.M. Heerts
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