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Beste raads- en commissieleden, 
 

Vanaf half maart heeft u wekelijks deze Raadsmail Corona ontvangen. Dit is de laatste 

Raadsmail in deze wekelijkse vorm. Voorlopig zullen wij u informeren als de actualiteit 

daarom vraagt.  
 

8e noodverordening COVID-19 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft per 1 juli 2020 de ‘8e 

noodverordening COVID-19’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de verdere 

versoepeling van de coronamaatregelen, die het kabinet op 24 juni bekendmaakte een 

juridische invulling. De basisregels blijven belangrijk en 1,5 meter afstand houden blijft 

de norm.  
Doordat we ons met elkaar in de afgelopen weken van versoepeling goed aan de 

maatregelen en adviezen gehouden hebben, zien we nog steeds een daling in het aantal 

coronagevallen. Afgelopen week berichtte de GGD Hollands Midden dat er in de vierde 

week van uitgebreid testen weer minder besmettingen waren.  
Door deze gunstige cijfers kunnen we opnieuw een stap vooruit zetten in de corona-

aanpak. We starten een volgend hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar 

ruimte met regels en eigen verantwoordelijkheid. Algemene regels voor binnen en 

buiten, voor meer bewegingsvrijheid en ruimte om te ondernemen. Regels blijven nog 

wel nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen en het risico dat het virus weer 

oplaait is zeer reëel.  
 

Algemene regels voor activiteiten binnen 
 We houden 1,5 meter afstand. 
 Maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief 

personeel) zonder reservering vooraf. 
 Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste 

zitplaatsen én reservering en gezondheidscheck vooraf. 
 In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers 

is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). 

Er geldt geen maximumaantal personen. 
 

Algemene regels voor activiteiten buiten 
 We houden 1,5 meter afstand. 
 Maximaal 250 personen (exclusief personeel) zonder reservering vooraf. 
 Hierbij wordt in de horeca altijd gewerkt met vaste zitplaatsen.  
 Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste 

zitplaatsen én een reservering en een gezondheidscheck vooraf. 

 In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van 

bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van 

deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen. 
 

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid 

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen 

nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel 

duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te 

overlijden. In de onderstaande gevallen geldt nog meer om de basisregels altijd goed op 

te volgen en om bovendien extra voorzichtig te zijn. 
 Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te 

worden van het coronavirus. Dit geldt nog meer voor ouderen die verminderd 

zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen.  
 Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico op een 

ernstig verloop van een besmetting met het coronavirus.  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


 Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de 

basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke 

afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers 

of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het 

bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen. 
 

Verpleeghuizen 

Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleeghuis weer meerdere bezoekers 

ontvangen. Wel moet het verpleeghuis vrij zijn van coronabesmettingen. Bewoners en 

bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt voor alle woonvormen 

van ouderenzorg. 
 

Evenementen 

Op basis van de versoepeling van de maatregelen is er weer het een en ander mogelijk, 

als het gaat om evenementen. Op dit moment worden regionaal richtlijnen afgesproken. 

We gaan in gesprek met organisatoren van evenementen over wat er in augustus en 

september mogelijk is. 
 

Handhaving 

Er is beperkte capaciteit van onze handhavers. Deze capaciteit willen we zo efficiënt 

mogelijk inzetten. Onze handhavers zetten we daarom in bij excessen en zij zullen 

steekproefsgewijs kijken naar de uitvoering van de maatregelen.  
 

Coronatest 

In de week van 22 tot en met 28 juni zijn er 2969 coronatesten afgenomen in Hollands 

Midden. Hiervan is slechts 0,3% positief getest, in totaal 10 personen. Er zijn geen 

nieuwe coronaclusters ontstaan.  
Het regionale callcenter wordt regelmatig gebeld door ouders die zich afvragen of er een 

coronacluster is op de school van hun kind. Gelukkig is dit niet het geval in onze regio.  
Het komt wel eens voor dat een leraar of leerling positief getest wordt, maar dit heeft tot 

nu toe niet tot het ontstaan van een cluster geleid. Pas als 3 of meer personen binnen 1 

groep besmet zijn geraakt, spreekt de GGD van een cluster. Een positief getest persoon 

blijft in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Op deze manier wordt voorkomen 

dat hij/zij anderen besmet. De GGD doet altijd een bron- en contactonderzoek bij een 

positieve besmetting en adviseert de betrokken familieleden en instellingen wat zij 

moeten doen. 
 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
Arie van Erk 
 


