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  Geachte (burger)raadsleden,  
 

 

Maandag 23 maart is in de persconferentie van het kabinet een nieuwe pakket 

maatregelen aangekondigd om verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk 

tegen te gaan.  

Op donderdag 26 maart is de nieuwe noodverordening van de voorzitter  van de 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarin deze maatregelen zijn uitgewerkt,  

bekendgemaakt en daarmee van kracht geworden. De voorzitter van de 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de bevoegdheid tot het instellen van 

een noodverordening omdat er sprake is van een GRIP 4 situatie .  
Ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio s heeft de voorzitter van de 

veiligheidsregio de bevoegdheden van de burgemeesters overgenomen die in dat 

artikel zijn genoemd (waaronder de bevoegdheid tot het opleggen van een 

noodverordening; artikel 176 lid 1 Gemeentewet).  

Per mandaatbesluit d.d. 26 maart 2020 is door de voorzitter van de veiligheidsregio de 

bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom en de last onder 

bestuursdwang (in relatie tot de uitvoering van de noodverordening) aan de 

burgemeester  gemandateerd.   

Conform artikel 176 lid 2 van de gemeentewet breng ik u op de hoogte van de 

voorschriften uit de noodverordening. De belangrijkste regels vat ik hieronder voor u 

samen, voor het overige verwijs ik naar volledige verordening.  

 

Nieuwe regels in de noodverordening  

 Men mag geen samenkomsten organiseren of er aan deelnemen. Er zijn een paar 

uitzonderingen mogelijk, maar alleen als iedereen daarbij tenminste 1,5 meter 

afstand van elkaar houdt. Dit zijn die uitzonderingen: 

o  Gemeenteraadsbijeenkomsten met maximaal 100 mensen (uiteraard moet wel 

de afstand van 1,5 meter in acht worden genomen). 

o  Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. 

Ook hier mogen niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn. 
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o  Uitvaarten en huwelijken als daar niet meer dan 30 mensen zijn. 

o  Godsdienstige bijeenkomsten waar niet meer dan 30 mensen zijn. 

  (artikel 2.1) 

 

 Evenementen zijn tot 1 juni verboden. (artikel 2.1 lid 2) 

 

 De verplichte minimale afstand van 1,5 meter en het groepsverbod staat in artikel 

2.2 genoemd, met daarop de uitzondering wanneer men een gezamenlijk 

huishouden voert of het gaat om kinderen tot en met 12 jaar. 

 

 Eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops moeten gesloten zijn. Het is ook niet 

toegestaan om in die gelegenheden achter gesloten deuren bijeen te komen. 

Afhalen van eten en drinken mag wel. Sport- en fitnesszaken, sauna s, 
seksinrichtingen, gokhallen en casino s moeten gesloten zijn. Bovendien mag men 
geen contactberoepen uitoefenen. Dit zijn onder andere kappers, masseurs, 

escortservices en rijinstructeurs.  (artikel 2.4) 

 

 Het verbod om zich te bevinden in de door de voorzitter van de veiligheidsregio 

aangewezen gebieden en locaties staat in artikel 2.5, evenals de uitzonderingen 

hierop.  

 

 Artikel 2.6 regelt de mogelijkheid tot het beëindigen van het openbaar vervoer 

indien de beperkende maatregelen niet in acht worden genomen. 

 

 De scholen zijn gesloten. De uitzonderingen hierop zijn:  

o  Opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen. 

o Voor toetsen en examens, maar wel met passende beschermingsmaatregelen. 

(artikel 2.7) 

 

 De kinderopvang is gesloten, behalve voor opvang van kinderen van ouders in 

cruciale beroepen of vitale processen. (artikel 2.8) 

 

 Ook zijn er regels gesteld over de toegang van zorginstellingen en woonvormen 

voor ouderen. Men mag niet meer binnen in een (ouderen)zorginstelling behalve 

wanneer: 

o  Men een stervende naaste bezoekt. 

o  Men een structurele vrijwilliger bij die instelling is.  

(Artikel 2.9.) 

 

 De uitzonderingen op de verordening zijn geregeld in hoofdstuk 3; toezicht en 

handhaving staat beschreven in hoofdstuk 4. Een algemene en artikelsgewijze 

toelichting is te vinden vanaf pagina 7.  

  

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in 

artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten 

hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. 

 

 

 



 UM2002534 

3 

 

Ook kan er bestuursrechtelijk opgetreden door middel van een last onder 

bestuursdwang of dwangsom opleggen (in het mandaatbesluit is deze bevoegdheid bij 

de burgemeesters teruggelegd).   

Deze verordening komt in de plaats van de noodverordening van de veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant van 16 maart 2020.  

 

Vervolg 

Deze nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 6 april; op dat moment worden de 

maatregelen opnieuw herzien. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.  

Op dinsdag 31 maart volgt er een nieuwe update van het kabinet, waarbij mogelijk 

aanvullende maatregelen worden gepresenteerd. Uiteraard houd ik u hiervan op de 

hoogte.     

 

 

 

 

 

 

Ruud van den Belt, 

burgemeester 

 

 

Bijlagen:  

- Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio midden- en west-brabant 26 

maart 2020. 

- Mandaatbesluit VRMWB 26-03-2020. 


