
 

 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
 

Van  : burgemeester  

Datum : 18 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare Orde en Veiligheid 

Contactpersoon : L. Wignand 

Tel.nr. : 8811 

E-mailadres : wignand.l@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht  

 

Kennisnemen van: 

Het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht houdende voorschriften ter voorkoming van 
verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Utrecht). 

 

Inleiding: 

In de bijlage vindt u de noodverordening die van kracht is in alle gemeenten van de Veiligheidsregio 
Utrecht. Daarnaast is op grond van deze noodverordening door de Veiligheidsregio Utrecht een 
aanwijzingsbesluit toezichthouders vastgesteld. De aangewezen toezichthouders zijn de buitengewoon 
opsporingsambtenaren en de overige toezichthouders die werkzaam zijn bij de gemeente. 

 

Kernboodschap: 

Op grond van de Wet publieke gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s is de voorzitter van de 
Veiligheidsregio bevoegd om besluiten te nemen in het kader van infectiebestrijding en de openbare orde. 
De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft in dit kader alle openbare orde bevoegdheden van de 
burgemeesters uit de regio (provincie Utrecht grens) die ten behoeve van de bestrijding van de corona-
crisis nodig zijn, overgenomen. De gemeente voert de maatregelen uit die door de Veiligheidsregio in dit 
kader genomen worden. Voor de zaken die zich niet verhouden tot de corona-crisis blijven de 
bevoegdheden van de lokale burgemeesters ongewijzigd. 
 
De komende dagen worden gemeentelijke handhavers ingezet om te controleren of inwoners en 
organisaties zich aan de noodverordening houden. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de eigen 
verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemers. Indien gemeentelijke handhaving of politie 



 

constateert dat een organisatie of een ondernemer zich niet houdt aan de noodverordening, wordt de 
desbetreffende partij verzocht zich hier als nog aan te houden. Indien de politie een overtreding constateert, 
dan kan er een proces verbaal worden opgemaakt.  
 
Wanneer de overtreder ondanks de waarschuwing en/of proces verbaal toch doorgaat dan kan door de 
voorzitter van de veiligheidsregio bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de overtreder wordt 
gesommeerd om de overtreding onmiddellijk te beëindigen.  

 

Financiën 

n.v.t. 

Vervolg: 

 
n.v.t. 

 

Bijlagen: 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 

 

 
 
De burgemeester, 

 

 

 

 
W.G. Groeneweg 

 

 

  

 

 
 

 












