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1. Inleiding 
 

Vanaf 29 september is de nieuwe noodverordening van kracht in de Regio Gelderland Midden. In 

deze nieuwe verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afkondigde op 28 

september. 

  

De afgelopen weken liepen de cijfers landelijk én in 

onze regio snel op. Nieuwe maatregelen helpen ons 

deze dreiging af te weren zonder dat we terecht 

komen in een desastreuze lockdown die ons als 

bevolking hard raakt. Komende weken moeten we 

daarom ons sociale leven jammer genoeg drastisch 

inperken. 

  

 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige noodverordening zijn onder meer: 
 

▪ Voor samenkomsten geldt binnen een maximum van 30 personen, voor buiten is dit 40, 

uitgezonderd onder meer uitvaarten, detailhandel en scholen. 

▪ Voor gezelschappen geldt voor binnen en buiten een maximum van vier personen. 

▪ Werk thuis tenzij het niet anders kan. 

▪ Vanaf 21.00 uur mogen in de horeca geen nieuwe bezoekers worden toegelaten, sluiting 

uiterlijk om 22.00 uur. 

 

De volledige noodverordening treft u bijgevoegd bij deze brief aan. 

 

2. Lokale bijzonderheden 
 

Lokale impact aangescherpte maatregelen 

De aangescherpte maateregelen hebben veel impact op de samenleving, voor inwoners, 

ondernemers en instellingen. Ik ben me er zeer van bewust dat we heel veel vragen van onze 
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inwoners en ondernemers. Daarom heb ik mijn steun en begrip naar hen uitgesproken via een 

bericht aan de ondernemers (via de ondernemersnieuwsbrief, zie bijgevoegd) en een bericht aan 

de inwoners (via facebook en in de Rijn en Veluwe, zie bijgevoegd). Tevens heb ik hen opgeroepen 

zich aan de maatregelen te houden, want alleen door deze maatregelen goed na te leven kunnen 

we nog zwaardere maatregelen voorkomen. 

 

Ontheffing 

Voor culturele instellingen die een groot regionaal belang dienen kan een ontheffing aangevraagd 

worden op het maximum van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Het is nog niet bekend 

welke instellingen in onze gemeente hiervoor in aanmerking willen en kunnen komen. Voor de 

duidelijkheid: alle instellingen mogen open zijn, de ontheffing is alleen gericht op of er meer dan 

30 mensen binnen en 40 mensen buiten gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Om in aanmerking te 

komen voor een ontheffing moet in ieder geval de ruimte voldoende groot zijn, want de 

anderhalve-meter-regel blijft uiteraard gelden. 

 

Naleving maatregelen: niet alleen een wijzende vinger maar ook een reikende hand 

Naleving van de maatregelen zoals deze nu zijn afgekondigd is de enige manier waarop we de kans 

op nog zwaardere maatregelen kunnen verkleinen. We zetten communicatie in om inwoners van, 

ondernemers in en bezoekers aan onze gemeente te informeren over en aan te zetten tot naleving 

van de maatregelen. Daarnaast nemen we contact op met (groepen) ondernemers waar we zien 

dat het lastig is om de maatregelen na te leven. Niet alleen om het belang van de maatregelen te 

benadrukken, maar juist ook om met hen te kijken wat ze kunnen doen om de naleving ervan te 

verbeteren. 

 

Daarnaast ligt de prioriteit voor de boa’s op handhaving van de maatregelen. Hierop worden de 

diensturen van de boa’s aangepast. Enerzijds zullen zij handhaven bij excessen en anderzijds 

zullen zij preventief steeds bij verschillende locaties controleren. Ook de boa’s werken volgens het 

credo ‘niet alleen een wijzende vinger, maar ook een reikende hand’. Bij overtreding van de regels 

zullen zij eerst het gesprek aangaan. Bij herhaaldelijke of opzettelijke overtreding zijn zij 

genoodzaakt te handhaven. 

 

Mondkapjes 

Gisteren is het dringende advies afgegeven om in openbare publieke binnenruimtes een niet-

medisch mondkapje te dragen. Hierbij kan gedacht worden aan winkels, restaurants en 

gemeentehuizen (zie op de website van de Rijksoverheid voor een uitgebreidere lijst). Vrijdag voor 

18.00 uur zullen nadere richtlijnen volgen. Zodra deze bekend zijn zullen we deze tot ons nemen 

en hiernaar acteren. 

 

Afscheid wethouder Verstand 

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen is besloten om het afscheid van wethouder 

Jasper Verstand te verplaatsen naar 5 november. Te zijner tijd zal, op basis van dan geldende 

maatregelen, gekeken worden of dit afscheid fysiek of digitaal zal worden georganiseerd. 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

Uit de media t/m 30-09-2020 

De nieuwe maatregelen maken landelijk veel los. Met name de onduidelijkheid rondom het gebruik 

van mondkapjes is veelbesproken. Ten opzichte van gisteren is er minder waardering voor het 

kabinet en de genomen maatregelen. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
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4. Landelijke ontwikkelingen 
 

Dashboard Coronavirus 

Het Dashboard Coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van COVID-19 in Nederland. Het 

dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Die informatie 

komt van onder andere het RIVM, de GGD-en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is 

bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen 

oploopt. Het dashboard is te vinden via https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. 

 

5. Informatie en communicatie 
 

Vanuit de regionale crisisorganisatie krijg ik als burgemeester regelmatig updates over de actuele 

ontwikkelingen en maatregelen die noodzakelijk zijn. Algemene publiekscommunicatie verloopt via 

de eigen gemeenten ondersteund door het Gemeentelijk Knooppunt Corona. Voor vragen kunt u 

via de reguliere werkwijze bij uw griffier terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER VAN RENKUM 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.J. (Agnes) Schaap 

 

Informatiebronnen  

Via onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie: 
 

https://vng.nl/nieuws  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

https://vggm.nl 
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