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Nieuwe noodverordening 

De voorzitter veiligheidsregio heeft per 14 oktober 2020 de ‘15e noodverordening COVID-19 
veiligheidsregio Hollands Midden’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de gedeeltelijke 
lockdown die het kabinet op 13 oktober bekendmaakte een juridische invulling. Alle maatregelen 
zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De situatie in 
Nederland, maar zeker ook in Hollands Midden is kritiek en zeer zorgelijk. We moeten daarom nu 
meer dan ooit met elkaar de schouders eronder zetten: ons scherp aan alle maatregelen houden 
om de huidige opleving van het virus de kop in te drukken.  

De maatregelen zijn zeer fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het 
grootst is. We gaan hiermee terug in onze vrijheden. Deze stap is nu nodig zodat zich daarna een 
nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden.  
 
Besmettingen in de privésfeer 
Zorgelijk blijven de vele besmettingen in de privésfeer. U moet hierbij denken aan 

familiebijeenkomsten, feestjes met vrienden en andere sociale activiteiten die ondanks de ernst 
van de situatie toch plaatsvinden.  

 
Ik vraag hierbij inzet van ons allemaal om mensen in uw eigen omgeving te stimuleren en te 
motiveren in de gezamenlijke aanpak van Corona. 
 
 

Coronawet  
Op 13 oktober is met een ruime meerderheid de coronawet aangenomen in de Tweede Kamer. Na 
de Tweede moet ook de Eerste Kamer nog met de coronawet instemmen. De senaat zal de wet 
behandelen op 26 en 27 oktober. Als de fracties daar op dezelfde manier stemmen als in de 
Tweede Kamer, is ook daar een ruime meerderheid voor de wet. 
 
 

Omroep BO  
De burgemeesters van de Bollenstreek starten weer met een coronaspreekuur op televisie bij 
omroep Bo. Vanavond is burgemeester Carla Breuer te gast. Zij licht de landelijke maatregelen toe. 
Ook vertelt zij hoe de gemeente samenwerkt met jongeren. Zij dragen goede adviezen aan om 
ervoor te zorgen dat andere jongeren zich ook aan de coronaregels houden. Hoe moeilijk dat soms 

ook is. De komende weken is iedere vrijdagavond een andere burgemeester van de Bollenstreek te 

gast. 
Uitzending: vanaf 17.00 uur, de gehele avond herhaald 
 
 
Toezicht en handhaving en inzet boa’s en Flexteam 
De beperkingen die volgen uit de nieuwe Noodverordening hebben een grote invloed op ons dorp. 
We beseffen dat dit veel vraagt van onze ondernemers, bewoners en andere partners. Dit vraagt 

ook veel van ons als gemeente en van de boa’s. Het toezicht krijgt nu ook een andere scoop; van 
exploitatiegericht naar persoons en groepsgericht. Uiteraard wordt er ook toegezien op het naleven 
van de noodverordening door ondernemers en andere groepen.  
 
Vanuit handhaving houden we daarnaast rekening met meer maatschappelijke weerstand. Voor 
jongeren is dit extra moeilijk. We houden rekening dat zich bij een deel van de jongeren dit zich 
kan uiten in weerstand en recalcitrant of overlast gevend gedrag. We gaan nu een nieuwe fase in, 

waarbij van handhaving veel wordt gevraagd. Naast het reguliere werk wordt er weer een extra 
beroep gedaan op onze handhavers.  

 
Gesprekken horeca 
Op woensdag 14 oktober 2020 hebben medewerkers van Team Toezicht en Handhaving een 
bezoek gebracht aan diverse horeca ondernemers. Hierbij is de focus niet gelegd op toezicht en 

handhaving, maar op relatiebeheer. In deze gesprekken is aan de horecaondernemers gevraagd 
hoe de nieuwe regels worden beleefd, hoe ze de komende tijd gaan doorkomen en wat ze gaan 
ondernemen om het hoofd boven water te houden. Dit werd door de horecaondernemers erg op 
prijs gesteld. Het regelmatige contact met burgemeester en wethouders wordt ook bijzonder op 
prijs gesteld.  
 



 

Supermarkten 

De aankomende dagen wordt aandacht besteed aan de supermarkten. Wijkagenten en boa’s zullen 
langs gaan bij de supermarkten. Enerzijds in het kader van relatiebeheer en anderzijds om te 
horen hoe zij om zullen gaan met de verscherpte regels.  
 
Voor wat betreft toezicht en handhaving komen wij tot de volgende speerpunten voor de komende 
tijd: 

 Toezien op naleving van noodverordening door horeca, ondernemers en verenigingen 
(waaronder ook supermarkten en bouwmarkten). 

 Toezien op jongeren/ groepsoverlast. Daarbij zal maatwerk worden verricht. Dit betekent 
dat we per situatie zullen kijken of een boete op zijn plaats is. Bijvoorbeeld jongeren die 
nog niet bekend zijn of per abuis in overtreding zijn zullen in eerste instantie worden 
gewaarschuwd en pas daarna zal bij een volgende overtreding een boete worden opgelegd. 

Indien sprake is van een overtreding van de noodverordening door een bekende overlast 
gevende jongere, waarbij het aannemelijk is dat de geldende regels bewust worden 
genegeerd, zal eerder een boete worden opgelegd. 

 Toezien op illegale feesten, bijeenkomsten. 
 Groepsvorming in de openbare ruimte (meer dan 4 personen bij elkaar is niet toegestaan). 

 Alcoholbezit en gebruik in de openbare ruimte na 20:00 uur. 
 Regulier werk van de boa’s 

 
 
 
Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 41  
In de week van 5 oktober zijn er 12037 coronatesten afgenomen in de teststraten. Hiervan bleek 
14,5% positief, opnieuw een flinke stijging ten opzichte van de week ervoor. Deze cijfers laten zien 
dat mensen zich nog steeds niet goed aan de gedragsregels houden. 

 
Niet iedereen kon in de eigen regio getest worden, er zijn daarom ook testen afgenomen in 
teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen 
samen zijn in totaal 2058 personen uit Hollands Midden positief getest op corona. Afgelopen week 
zijn vijf personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.  
 
Duiding cijfers  

Het aantal besmettingen loopt hard op in alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de groep  

20-24-jarigen, de studentenleeftijd. De GGD ziet een opvallend hoog percentage onder  
50 – 59-jarigen. De percentages onder 85+’ers en kinderen tussen de 0-9 jaar oud zijn ook hoog, 
maar daar is statistisch weinig over te zeggen omdat de GGD weinig personen in deze 
leeftijdscategorieën heeft getest.  
 
Vanaf 1 januari 2021 moeten de GGD’en in Nederland samen, dagelijks 100.000 testen af kunnen 

nemen. Om hierop voorbereid te zijn is de GGD Hollands Midden druk bezig met het openen van 
grotere testlocaties en het werven en opleiden van nieuw personeel. Afgelopen maandag heeft de 
GGD de teststraat in Leiden geopend. Met 13 testlanen is Leiden hiermee de grootste teststraat 
van Nederland. Op 26 oktober opent de nieuwe testraat in Gouda haar deuren. Hier is ruimte voor 
12 testlanen. Na de verhuizing in Gouda zijn er in Hollands Midden 28 testlanen beschikbaar. 
Aankomende week mag de GGD Hollands Midden 2400 testen afnemen. Het signaal vanuit het 

ministerie van VWS om de capaciteit verder uit te breiden, wordt binnen enkele dagen verwacht. 
 
Coronacijfers Hillegom afgelopen week 
 

 
 

 



Met vriendelijke groet 

namens het college, 

 
Arie van Erk 
burgemeester 


