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De landelijke corona-maatregelen worden door de Veiligheidsregio’s uitgewerkt in 

noodverordeningen, waarop de handhaving lokaal plaatsvindt. De VVD-fractie maakt zich zorgen 

over de verschillende hantering van de regels en de handhaving daarop. Het wordt er voor inwoners 

niet overzichtelijker op en de consequentie van een boete (soms zelfs een aantekening op het 

strafblad!) heeft grote gevolgen voor hun toekomst.  

De VVD baseert zich daarbij op onder meer de volgende artikelen: 

- https://nos.nl/artikel/2333867-verschillend-hanteren-coronaregels-leidt-tot-willekeur.html 

- https://www.nu.nl/coronavirus/6051208/coronaboete-leidt-vaak-tot-strafblad-maar-niet-iedereen-

weet-dat.html 

Doel van deze vragen (artikel 39 RvO) is om helderheid te krijgen over de lokale situatie voor 

inwoners en ondernemers en daarmee de Veiligheidsregio’s inzicht te geven in waar het beter 

kan/moet. 

Huidige noodverordening 

In de huidige noodverordening is bijvoorbeeld opgenomen dat samenkomen buiten de publieke 

ruimte verboden is om zo te kunnen optreden bij ‘coronafeestjes’. Dat lijkt ons heel relevant en 

noodzakelijk. De praktijk leert ons nu dat dit verbod bij veel meer, of beter gezegd: veel minder, ook 

wordt toegepast. Het artikel wordt breder aangewend en daarmee lijkt de handhaving niet altijd ‘in 

de geest van de wet’. Duidelijkheid over de reikwijdte van het artikel ontbreekt.  

Horecaondernemers zijn bezig met de vertaling van de aangekondigde veranderingen in protocollen. 

De VRU heeft het protocol ontvangen van de Koninklijke Horeca Nederland. Hierin staat opgenomen 

dat er maximaal 4 personen (al dan niet van een huishouden) aan een tafel zouden moeten kunnen. 

In de media werd dat vertaald naar een huishouden aan een tafel zonder afstand. De reactie van de 

woordvoerder van het Rijk: vooralsnog moeten 30 personen de 1,5m afstand van elkaar houden en 

de ondernemer moet waar nodig handhaven. Dat maakt wat een versoepeling zou moeten zijn wel 

erg ingewikkeld (wanneer mag het nu wel of niet?) en natuurlijk stukken minder rendabel. 

Dit alles leidt voor de VVD-fractie tot de volgende vragen aan de burgemeester met betrekking tot 

samenkomen, horeca en communicatie over de (komende) noodverordening: 

1. Hoeveel corona-gerelateerde boetes zijn er uitgeschreven in onze gemeente? 

2. In hoeveel gevallen betrof dit een overtreding in de publieke ruimte of in de privésfeer, 

bijvoorbeeld bij inwoners thuis? Kan de burgemeester een beeld geven van welke situaties 

zich zoal voordeden op het moment van uitschrijven? 

3. Wat waren de aanleidingen voor het handhaven door middel van het opleggen van boetes? 

4. Bij een boete volgt in veel gevallen ook een aantekening op het strafblad. Is het mogelijk 

deze twee van elkaar los te maken, zodat er meer opties zijn dan niet bestraffen of heel 

zwaar bestraffen? 

 

5. De afsluiting van de parkeerplaatsen is per 14 mei opgeheven. Dat is goed nieuws. Betekent 

het ook dat bijvoorbeeld het Arboretum in Doorn weer open mag? Dat is juist een plek waar 

recreatie op 1,5 meter afstand voor onze inwoners goed mogelijk is. 

 

6. 30 personen op anderhalve meter afstand van elkaar vraagt nogal wat ruimte in en om een 

horecagelegenheid. Is de burgemeester bereid om mee te denken met ondernemers door 
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bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven (indien gewenst) terrassen tijdelijk iets te vergroten, 

als dit kan zonder overlast te veroorzaken?  

7. In het geval dat huishoudens aan een tafel zouden mogen zonder de afstandsregels, wordt 

van de horecaondernemer verwacht dat zij dit controleren. Hoe ziet de burgemeester die 

handhaving door ondernemers voor zich en worden daar handreikingen voor gemaakt? 

8. Wie is verantwoordelijk voor de bewijslast indien een gezelschap stelt een huishouden te 

zijn? 

9. In het geval er toch maximaal 4 personen aan tafel mogen zonder afstandsregels, ook als het 

geen huishouden is zoals de KHN voorstelt, in hoeverre hebben inwoners dan deze ruimte in 

de privésfeer ook? 

 

10. Er is onduidelijkheid over de regels en er zijn regionale verschillen. Dat werkt verwarrend en 

roept veel vragen op bij inwoners. Wat kan de burgemeester doen om de communicatie over 

de lokaal geldende verordening en de handhaving duidelijker te maken wat wel en niet mag? 

En zou de burgemeester iets kunnen betekenen in het voorkomen en wegnemen van 

regionale verschillen? 

 

Met het oog op de grote onduidelijkheid en de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen verzoeken wij 

deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
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