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Geachte leden van de raad, 
 
Met dit raadsinformatiebulletin informeren wij u  over actuele gemeentelijke onderwerpen inzake 
de coronacrisis. 
 
Bestuurlijke verantwoordelijkheid  
Het Veiligheidsberaad (vergadering van de voorzitters van Veiligheidsregio’s in Nederland) 
bespreekt de besluiten van het kabinet ter bestrijding van de corona crisis. Zoals bijvoorbeeld de 
invulling van de noodverordening, die het de Veiligheidsregio’s mogelijk maakt de maatregelen van 
de regering te doen handhaven. De burgemeester van Maastricht is de voorzitter van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voorzitter van het Regionaal Beleidsteam Zuid-Limburg (RBT) . Dit 
RBT komt één tot twee keer per week bijeen. De voorzitter van de Veiligheidsregio is formeel het 
beslissende bestuursorgaan. Er is nu sprake van een zgn. ‘Grip 4-situatie’, dat wil zeggen dat de 
voorzitter van de Veiligheidsregio de  noodverordening ter uitvoering van rijksbeleid vaststelt 
alsmede de handhaving daarvan. 
De burgemeesters in Zuid Limburg vergaderen wekelijks. Dat is geen formeel besluitvormende 
vergadering maar een afstemmingsoverleg: informeren, beeldvormend, afstemmen, duiden, ideeën 
uitwisselen en hoe uitvoering te geven  aan door rijk en RBT vastgestelde kaders. Meer informatie 
over de bevoegdheidsverdeling in deze crisissituatie staat in een bijlage. (SBO blog “ Wie is er 
verantwoordelijk voor onze veiligheid tijdens de corona crisis?”). 
 
Intergemeentelijke adviesgroep Covid-19 
Er is een intergemeentelijke adviesgroep  voor lokale vraagstukken gevormd, bestaande uit een 
aantal gemeentesecretarissen en ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV’ers).  Gemeenten 
zien zich namelijk veelal geconfronteerd met dezelfde vraagstukken. Bijvoorbeeld vragen over 
borging bestuurlijke continuïteit  en hoe bepaalde onderdelen van de rijksmaatregelen en de 
noodverordening geïnterpreteerd dienen te worden.  
 
Nieuwe noodverordening per 27 maart 2020 
De oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven is nog steeds van kracht. Geadviseerd wordt om 
alleen van huis te gaan als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Alleen zo kan 
worden voorkomen dat het virus zich verder verspreid en houden we de noodzakelijke medische 
voorzieningen voor ouderen en kwetsbaren beschikbaar. Meer in het bijzonder is alles er nu op 
gericht om de piek van het virus en daarmee de belasting voor onze zorg (met name in de IC’s) af te 
vlakken. Daarom is het nu zo van belang dat het aantal bewegingen en dus het aantal 
contactmomenten van mensen zoveel mogelijk wordt beperkt. Om er voor te zorgen dat iedereen 
zich daar aan houdt, heeft het kabinet afgelopen maandag en dinsdag aanvullende maatregelen 
bekend gemaakt. Wij zullen als gemeente, maar ook als individuele bestuurder, de noodzaak van de 
maatregelen eensgezind naar buiten brengen. Ook  al is dat in bepaalde omstandigheden moeilijk 
voor burgers en bedrijven. 
Naar aanleiding van deze aanvullende maatregelen heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg –na overleg in het Veiligheidsberaad –een nieuwe noodverordening vastgesteld. Dat is nodig 
zodat de gemeenten en politie deze maatregelen ook daadwerkelijk kunnen handhaven. De 
noodverordening vindt u in de bijlage. 
Bovendien heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio ten behoeve van intern gebruik voor de 
handhavingsdiensten (toezichthouders, BOA’s en politie) voor alle gemeenten in de regio een  
eenduidig handhavingskader  vastgesteld. 
 
 



Alle evenementen afgelast 
In de nieuwe noodverordening staat onder andere dat alle evenementen, ook met minder dan 100 
personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.  
De verwachting is dat een groot aantal organisaties hun evenement wil verplaatsen.  Dit zal tot een 
opeenhoping van evenementen aan het einde van de zomer en in het najaar leiden, niet alleen in 
Valkenburg aan de Geul maar ook in andere gemeenten. De hulpverleningsdiensten (politie, 
brandweer en GHOR) en facilitaire diensten (zoals EHBO en beveiliging) die nodig zijn voor een 
veilig verloop van een evenement, hebben nu reeds aangegeven een dergelijke opeenhoping 
waarschijnlijk niet te kunnen faciliteren. Het advies aan evenementenorganisatoren luidt dan ook 
om evenementen niet meer te organiseren in 2020, maar een jaar uit te stellen tot 2021. 
 
Andere soorten samenkomsten/ niet-vergunningplichtige evenementen 
Ook alle andere soorten samenkomsten/ niet-vergunningplichtige evenementen zijn tot en met 6 
april verboden, tenzij:  
- Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse 

werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 
personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.  

- Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en 
sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 
meter afstand kan worden genomen. 

- Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen 
is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.  

- Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 
meter afstand kan worden genomen. 

 
Rood/groene postercampagne 
Op de sociale media worden allerlei hulpacties uitgezet. Wij vinden initiatieven van onderop prima 
en hebben daar waardering voor. Eén daarvan is de rood/groene postercampagne. Een rode poster 
aan het raam geeft aan dat de bewoner hulp behoeft, een groene geeft aan dat je hulp wilt bieden. 
In het Regionaal Beleidsteam (RBT) is, mede op advies van de politie, besloten om dit initiatief niet 
te ondersteunen. Kwaadwillenden / criminelen zouden bij een rode poster kunnen denken dat er 
hulpbehoevende of kwetsbare personen wonen die makkelijk te misleiden of, nog erger, te  
overrompelen zijn.   
 
Wij zien derhalve meer in initiatieven zoals bijvoorbeeld het initiatief dat door het Kernoverleg 
Sibbe-IJzeren is ondernomen. Via het parochieblaadje worden mensen die hulp behoeven of hulp 
willen geven opgeroepen contactpersonen van het Kernoverleg te bellen. Zo blijft de privacy van 
hulpbehoevenden of mensen die hulp willen geven, geborgd. Via Burgerkracht proberen we 
dergelijke initiatieven ook in de andere kernen te ondersteunen.  

In het algemeen is onze oproep  “let op elkaar”. Als u iemand kent in straat of buurt die alleen 
thuis zit of een echtpaar dat in eigen huis gekozen heeft voor zelfisolatie, bel ze eens op of geef 

een ander teken om aan te geven dat u op ze let! 

Speeltuinen 
Aan de regionale adviesgroep COVID-19 werd de vraag voorgelegd of speeltuinen open kunnen 
blijven. Het advies luidt als volgt: De aangescherpte maatregelen bevatten een verbod op al dan 
niet toevallige groepsvorming in (bepaalde delen van) de publieke ruimte.  Van groepsvorming is 
echter geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samenspelen onder toezicht van 
één of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.  Op 
grond van deze toelichting op de maatregelen is het advies om speeltuinen in de publieke ruimte 
niet te sluiten, zodat kinderen toch naar buiten kunnen en met elkaar kunnen spelen.  Het blijft 
hierbij wel van belang dat de aanwezige ouders/voogden de noodzakelijke 1,5 meter afstand tot 
elkaar houden.     
 
Ontheffing autoluwe centrum 
In het vorige raadsinformatiebulletin informeerden wij u over de mogelijkheid voor ondernemers 
met een brengservice  in het autoluwe centrum om een incidentele bedrijfs(toegangs)-ontheffing 
voor het autoluwe centrum aan te vragen. De kosten van deze incidentele ontheffing worden als 
tegemoetkoming en op basis van een maandelijkse factuur aan de betreffende ondernemers 



vergoed. Deze mogelijkheid geldt voor alle ondernemers in het autoluwe centrum, dus niet alleen 
voor horecaondernemers. 
 
Suggesties of vragen 
Indien  raadsleden suggesties, opmerkingen en/of vragen in het kader van de huidige corona situatie 
hebben, kunnen deze per mail naar de griffie gestuurd worden, met een cc naar de 
gemeentesecretaris (g.reehuis@valkenburg.nl). 
Op deze manier wordt de ambtelijke en bestuurlijke coördinatie geborgd en zo snel mogelijk 
opgepakt. Het college zal vervolgens bezien of vragen worden doorgeleid ter regionale afstemming 
dan wel lokaal kunnen worden afgedaan. 
 
Tenslotte 
Deze crisis vraagt veel van ons allemaal en maakt duidelijk wat er echt toe doet. Daarom moeten 
we elkaar steunen en dit samen aanpakken. Deze maatregelen zijn van groot belang om verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen. Hoe ingrijpend en vervelend de maatregelen ook zijn, ze 
zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat voldoende zorgcapaciteit van ziekenhuizen beschikbaar is 
voor diegenen die daar onverhoopt een beroep op moeten doen. Voor het uitdragen van de 
noodzaak van deze maatregelen moeten wij samen staan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders 
van Gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

       

       

mr. G.S. Reehuis      dr. J.J. Schrijen 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 

 
 


