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Persconferentie 18 december 2021:  
Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown 
Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel 
verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. 
Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal 

coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in 
januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat 
nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de 
zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf 
zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. 
Het is een flinke domper voor ons allemaal. Als college leven we mee met de mensen die de 

afgelopen tijd enorm hun best hebben gedaan; o.a. inwoners (jong en oud), scholen, 
sportverenigingen, ondernemers en de zorg. Het is meer dan belangrijk om ook in 2022 de 
verbinding te zoeken. 
 
In de onderstaande link leest u het gehele bericht en alle geldende maatregelen: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/18/verspreiding-omikron-vertragen-
nederland-in-lockdown 

 
Handhaving 
De controle op CTB bij sportverenigingen gaat goed. In het winkelgebied gaat het nog niet altijd 
goed, zo wordt er nauwelijks met een deurbeleid gewerkt. Ook dragen bezoekers niet overal een 
mondkapje en er zijn ook winkels waar de medewerkers zonder mondkapje lopen. Die winkels 
krijgen eerst bezoek van de contactfunctionaris, daarna worden ze beboet. 
 

Brief aan alle supermarkten 
Deze week heb ik een brief gestuurd naar alle supermarkten om hen te wijzen op hun 
verantwoordelijk wat betreft het handhaven in de supermarkten. Beheerders van een publieke 
plaats hebben een zorgplicht en moeten er daarom voor zorgen dat de aanwezige personen zich 
aan de regels kunnen houden. U vindt de brief als bijlage. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Door de instelling van een lockdown met ingang van 19 december t/m in ieder geval 14 januari kan 

de nieuwjaarsreceptie jammer genoeg niet doorgaan zoals wij deze graag hadden willen 
organiseren.  
 
GGD 
Omikron 

De virusvariant omikron baart wereldwijd zorgen en verspreidt zich ook in Nederland. Het RIVM 
houdt, net als van alle varianten het virus, bij hoe vaak omikron in Nederland is gevonden. Omdat 
de grotere besmettelijkheid van deze variant in de komende weken tot meer besmettingen zal 
leiden, kan het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen. 
 
Boostercampagne 
De boostercampagne is op stoom. Tot en met 12 december zijn er bijna 1,17 miljoen 

boostervaccinaties en derde prikken gezet. Ruim 630.600 mensen hebben hun boostervaccinatie 
bij de GGD ontvangen. De GGD riep deze week op om alleen online afspraken te maken voor de 
boosterprik. 
 
Vaccinatiegraad  
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Beste ondernemer, 
 
Het zijn roerige tijden waarin we allemaal ons steentje bij moeten dragen aan het 
terugdringen van de coronabesmettingen. Het is belangrijk dat u als ondernemer 

een stap naar voren doet voor naleving van de coronamaatregelen in uw bedrijf.  
 
Als beheerder van een publieke plaats heeft u een zorgplicht en daarom dient u 
ervoor te zorgen dat de aanwezige personen in uw winkel zich aan de regels 
kunnen houden. We hebben in de afgelopen periode geconstateerd dat het op veel 
plaatsen goed gaat, maar dat op sommige plekken de regels nog niet goed genoeg 
worden nageleefd. In de meeste gevallen is de wil aanwezig, maar stuit een loyale 

medewerking ook op andere niet corona-gerelateerde zaken, zoals 
personeelstekorten en de toenemende (verbale) agressie onder uw klanten. 
Daarom willen wij u via deze brief op uw verantwoordelijk wijzen. Het naleven van 

de coronamaatregelen geldt overigens ook voor uw personeel en u bent hiervoor en 
voor hun veiligheid verantwoordelijk. 
 
De Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 schrijft voor dat een publieke plaats 

slechts kan worden opengesteld indien er aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

a. Er moeten hygiënemaatregelen worden getroffen.  
Toelichting: denk hierbij aan desinfecterende handgel, mogelijkheid om de 
winkelwagen schoon te maken.  
 

b. Stromen van publiek dienen te worden gescheiden. 
Toelichting: lijkt op de maatregel die vorig jaar ook al van toepassing was. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan looproutes of andere manieren om publiek 
van elkaar te scheiden.  

 
c. In doorstroomlocaties mag slechts één persoon per 5m2 voor publiek 

toegankelijke oppervlakte worden binnengelaten.  

Toelichting: deze bepaling heeft tot gevolg dat er een actief deurbeleid 
aanwezig dient te zijn om zodoende te voorkomen dat het niet te druk 
wordt.  
 

Daarnaast zijn mondkapjes verplicht op alle publieke locaties, dus ook in 
supermarkten. Wijs uw klanten (en uw eigen personeel) op deze verplichting. Wij 
verwachten dat u uw klanten aanspreekt als zij de afgesproken maatregelen niet 

nakomen en indien ze blijven weigeren, kunt u ze de toegang tot uw bedrijf 
ontzeggen. In de meeste gevallen zal de klant gevolg geven aan uw verzoek of uw 
bedrijf verlaten. 
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Als er excessen optreden waarbij u acuut ondersteuning nodig heeft belt u dan 112. 
De meldkamer zal er vervolgens voor zorgen dat er politie of een boa bij u 

langskomt. De gemeente zal met inzet van haar toezichthouders en handhavers 
zoveel mogelijk in contact met u blijven om uw ervaringen te vernemen en u te 
adviseren of bij te staan. 
 
Vragen? 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen 
met onze projectleider Corona, Hans Drayer via het telefoonnummer 14 0252.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

Burgemeester Arie van Erk 

 


