Tijdslijn corona in Gelderland-Zuid op hoofdlijnen
Op 28 januari 2020 besluit de minister op advies van het OMT om het nieuwe coronavirus COVID-19 aan te
merken als een A-infectieziekte. Dit betekent dat een verdenking van de ziekte bij een patiënt moet worden
gemeld bij de GGD, die hiervan het Centrum infectieziektebestrijding op de hoogte stelt. Op 27 februari
wordt in Noord-Brabant de eerste coronabesmetting vastgesteld.

Intelligente lockdown
Op 12 maart 2020 voert de regering de zogenoemde ‘intelligente lockdown’ in, om het virus
maximaal onder controle te houden, de zorg
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in
de samenleving te beschermen. Iedereen wordt
opgeroepen om thuis te blijven bij klachten en
zoveel mogelijk thuis te werken. Bijeenkomsten
met meer dan 100 personen worden afgelast.

MAART
2020

Voorafgaand aan de te verwachten eerste besmetting in Gelderland-Zuid is de crisisorganisatie al
voorbereidend aan het werk. In Gelderland-Zuid
wordt de eerste besmetting op 4 maart 2020
vastgesteld in de gemeente Zaltbommel.
Vanwege de impact van de coronacrisis en de
bestuurlijke en operationele vraagstukken besluit
de voorzitter van de Veiligheidsregio GelderlandZuid op 12 maart 2020 om op te schalen naar GRIP 4.
Alle 25 regio’s schalen die week op naar GRIP 4.

Aanvullende maatregelen
In maart 2020 voert de regering aanvullende
maatregelen in. Scholen, kinderdagverblijven,
horeca en sportclubs gaan op 16 maart dicht. Op
20 maart worden verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen in de ouderenzorg gesloten voor bezoekers. Op 23 maart volgt een verbod op groepsvorming in de publieke ruimte en op evenementen
met een vergunningsplicht. Casino’s, speelhallen,
kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren
sluiten en het uitoefenen van contactberoepen
wordt verboden, voor zover er geen 1,5m afstand
tot de klant gehouden kan worden.

Voorzichtig meer ruimte
Op 21 april 2020 verlengt het kabinet nog de
landelijke coronamaatregelen, maar vanaf eind
april 2020 komt er voorzichtig meer ruimte.
Vanaf 29 april mogen jongeren onder voorwaarden weer sporten. Wedstrijden zijn nog niet
toegestaan. Zelfstandige wonende ouderen
van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 vaste
personen met enige regelmaat worden bezocht.

Eerste besmetting in
Gelderland-Zuid

Noodverordening

APRIL
2020

In het Regionaal Beleidsteam van de regio
Gelderland-Zuid wordt op 14 maart de eerste
Noodverordening COVID-19 vastgesteld. In dezelfde maand volgen nog twee noodverordeningen. In deze noodverordeningen zijn de
landelijk aangekondigde
maatregelen, vertaald
in de aanwijzing van
de Minister van
Volksgezondheid
Welzijn en Sport,
concreet uitgewerkt.
Bij de gemeenten en bij het regionale team
bevolkingszorg komen na elke persconferentie
diverse telefoontjes en mails van inwoners en
ondernemers binnen. Zij vragen met name naar
hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd
en wat de mogelijkheden zijn binnen de geldende
noodverordening.

Wegafsluitingen en
gedoogafspraken alcohol

MEI
2020

Tijdens het paasweekend (9-11 april 2020) gelden
op meerdere plaatsen in Gelderland-Zuid wegafsluitingen voor gemotoriseerd en fietsverkeer,
om verdringing van wandelaars te voorkomen.
In West-Betuwe gelden deze wegafsluitingen
zelfs in de weekenden tot 1 juni 2020.

Versoepelingen
Op 11 mei 2020 mogen basisscholen, crèches en
bibliotheken onder voorwaarden weer open. Ook
het uitoefenen van de meeste contactberoepen is
weer mogelijk. In 25 verpleeghuizen start een proef
met een lichte versoepeling van de bezoekregeling.
Vanaf 25 mei wordt deze proef uitgebreid naar
meer locaties.

Om horeca ondernemers tegemoet te komen
in deze moeilijke tijd, spreken de burgemeesters
in het regionaal beleidsteam af om het bezorgen
van alcohol van de horeca naar particulieren te
gedogen, het afhalen niet.

Verdere versoepelingen

JUNI
2020

Op 1 juni 2020 mogen restaurants, cafés, musea,
film- theater, en concertzalen onder voorwaarden
weer open. Buiten mogen mensen bij elkaar komen
als zij 1,5m afstand tot elkaar bewaren. In het
Openbaar Vervoer is vanaf 1 juni voor reizigers
van 13 jaar en ouder het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht. Het voortgezet
onderwijs mag op 2 juni 2020 weer van start.

1 juni wordt er door de GGD melding gemaakt
van een groot aantal besmettingen bij twee fruitbedrijven in Enspijk en Geldermalsen. Uit testen
blijkt dat ongeveer 11% van de 240 medewerkers
positief testte op het corona virus. Door het bedrijf
zijn adequate maatregelen
genomen, op advies
van de GGD en
de regionale
crisisorganisatie.

Op 3 juni heeft het kabinet reisadviezen voor
vakanties binnen en buiten Europa. Op 8 juni
2020 mogen basisonderwijs en de kinderopvang
weer voor 100% open. Op 15 juni gaan het MBO,
HBO en universiteiten beperkt van start.

Opnieuw meer mogelĳk

JULI
2020

Op 1 juli 2020 kunnen vakantieparken en campings
weer volledig open. In het OV zijn alle zitplaatsen
weer beschikbaar. Binnen mogen maximaal 100
personen onder voorwaarden bij elkaar komen,
buiten maximaal 250. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen is niet toegestaan.

Bij de constatering door de GGD van een bronbesmetting kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s een sluiting van maximaal 14 dagen aan
recreatieve inrichtingen opleggen.

Brandhaarden bĳ fruitbedrĳven

Demonstraties van boeren
Begin juli zijn er demonstraties van boeren. De
voorzitter van de Veiligheidsregio GelderlandZuid besluit op 11 juli 2020 om geen landbouwvoertuigen toe te staan bij demonstraties op het
grondgebied van de gemeente Nijmegen. Er is overleg met vertegenwoordigers van boeren over de
voorwaarden waaraan boeren zich moeten houden.
Maandag 20 juli 2020 wordt het verbod ingetrokken.

AUG
2020

Doorvertaling evenementen
De door het kabinet aangekondigde versoepelingen, waaronder het weer toestaan van evenementen, worden wederom in noodverordeningen
beschreven en vastgesteld. De crisisorganisatie
bereidt zich samen met gemeenten voor op
aanvragen voor evenementen.

Introductie activiteiten
Met de onderwijsinstellingen, studieverenigingen
en studentensportverenigingen worden de (on)
mogelijkheden voor introductieactiviteiten
besproken. Ontheffingen worden verleend
aan de Radboud Universiteit en een studentenvereniging.

Nieuwe aanscherpingen
Op 1 september kondigt het kabinet aan dat
discotheken en nachtclubs nog niet open mogen
en het schreeuwen en zingen in groepsverband
verboden blijft. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest. Zorg- en onderwijspersoneel kan zich
vanaf 21 september met voorrang laten testen.
Op 18 september worden in 6 veiligheidsregio’s
extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan, gevolgd door
nog eens 8 veiligheidsregio’s op 25 september,
waaronder Gelderland-Zuid.
Op dinsdag 29 september komen er nieuwe landelijke maatregelen die in alle veiligheidsregio’s
gelden. Thuis mogen maximaal 3 mensen op bezoek
komen, en bij sportwedstrijden en trainingen
mag geen publiek komen kijken. Sportkantines
gaan dicht. Binnen mogen maximaal 30 personen
aanwezig zijn; cafés en restaurants gaan om
22:00 uur dicht. Ook wordt opnieuw met klem
geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken.

AUG
2020

SEP
2020

Aanscherping maatregelen
Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen toeneemt, kondigt het kabinet op
18 augustus 2020 nieuwe maatregelen aan. De
belangrijkste aanscherping is dat zéér dringend
wordt geadviseerd om het aantal bezoekers dat
je thuis mag ontvangen te beperken tot
maximaal 6 gasten per dag. De thuisquarantaine
wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.

Ontheffing panden van groot
regionaal belang
Op 30 september wordt ontheffing verleend
aan drie culturele locaties voor het maximum
van 30 personen per ruimte; dit geldt voor hen
niet. Door de nieuwe landelijke maatregelen op
13 oktober eindigt deze ontheffing.

Brandhaarden
In Gelderland-Zuid zijn
er in september zes
besmettingshaarden.
In Nijmegen worden
drie cafés direct
gesloten, nadat
een flink aantal
bezoekers van de cafés
positief is getest op
covid-19. Bezoekers wordt
opgeroepen alert te zijn, bij klachten
thuis te blijven en zich te laten testen.

Aantal besmettingen loopt op
Vanaf september loopt het aantal positief geteste
inwoners in Gelderland-Zuid in hoog tempo op.
Elke week laten meer inwoners zich testen. Waar
Gelderland-Zuid aan het begin van deze maand
nog het risiconiveau ‘waakzaam’ had is dat op 25
september zorgelijk. Samen met 7 andere veiligheidsregio’s worden in Gelderland-Zuid extra
maatregelen genomen in de horeca en met
betrekking tot samenkomsten om de verspreiding
van het coronavirus te voorkomen en kwetsbare
groepen te beschermen.

Met de studenten en onderwijsinstellingen wordt
actiever gecommuniceerd en de samenwerking
gezocht. De verantwoordelijkheid ligt immers
niet alleen bij horecaondernemers, maar ook
bij de studenten/ horecabezoekers.
Op verzoek van de GGD worden bezoekers
van kapperszaken in Beek, Druten en Malden
opgeroepen om tot 10 dagen na dit bezoek in
quarantaine te gaan. Betrokken kapperszaken
besluiten zelf om te sluiten.

Gedeeltelĳke lockdown
Op 2 oktober 2020 geeft het kabinet het
dringende advies om in heel Nederland in
publieke ruimten mondkapjes te dragen.

OKT
2020

Op 6 oktober start het kabinet met een landelijk
initiatief waarin we als Nederlanders ‘aandacht
voor elkaar’ hebben en waarbij gezamenlijk stil
wordt gestaan bij de gevolgen van de coronacrisis.

Risiconiveau zeer ernstig
Het aantal corona patiënten blijft ook in
Gelderland-Zuid toenemen. Op 21 oktober wordt
Gelderland-Zuid qua risiconiveau ingedeeld in
‘zeer ernstig’. Vanwege het toenemende aantal
corona patiënten schaalt de acute zorg een deel
van de reguliere zorg af.

Handhaving en brandhaarden
Vanaf 10 oktober 2020 is de app coronamelder
in het hele land in gebruik. Appgebruikers die
minstens 15 minuten in de buurt zijn geweest
van iemand die daarna corona blijkt te hebben,
krijgen daarvan een bericht met het verzoek
10 dagen in quarantaine te gaan.
Ondanks de strengere maatregelen loopt het
aantal corona besmettingen in het hele land op.
Op 13 oktober 2020 kondigt het kabinet daarom
een gedeeltelijke lockdown aan. Zo gaat o.a. de
horeca tijdelijk dicht, is sporten nog maar beperkt
mogelijk en wordt het aantal bezoekers thuis
verder beperkt.

Tijdelijke verzwaring
Op 3 november 2020 besluit het kabinet om voor
twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke
lockdown, extra maatregelen in te stellen zodat de
cijfers sneller dalen. Iedereen wordt opgeroepen
om zoveel mogelijk thuis te blijven. Thuis mogen
maximaal 2 personen op bezoek komen en ook
buiten mag je met maximaal 2 personen bij elkaar
zijn. Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten,
zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen,
pretparken, dierenparken en zwembaden.
Op 13 november maakt de Rijksoverheid bekend
dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk deze
jaarwisseling eenmalig wordt verboden, om extra
druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen.
Op 17 november mogen musea, theaters, zwembaden en pretparken weer open en mag er weer
worden gesport in groepslessen. Mensen mogen
per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen
en met maximaal 4 mensen in groepsverband
buiten zijn. Evenementen blijven verboden en er
is een algehele sluiting van de horeca.
Landelijk is de rijksoverheid bezig met een
vaccinatiestrategie, in afwachting van een vaccin.
Vaccinatie is gratis en vrijwillig.

De handhaving wordt – voor zover dit lukt met
de bezetting bij de gemeenten en politie – weer
aangescherpt. In september en oktober wordt
een groot aantal keren handhavend opgetreden
tegen horecaondernemingen en wordt een
aantal inrichtingen tijdelijk gesloten vanwege het
niet houden corona maatregelen.
Bij een eierproductiebedrijf worden 35 medewerkers positief getest op het coronavirus. Door het
bedrijf worden direct maatregelen genomen om
verdere besmettingen te voorkomen.

NOV
2020

Laatste noodverordening
Op 18 november wordt de twintigste en daarmee
laatste noodverordening covid-19 veiligheidsregio
Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld.
Binnen de crisisorganisatie wordt nagedacht over
de werkwijze en afstemming in Gelderland-Zuid
zodra de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in
werking treedt. Met de inwerkingtreding van
deze wet komen de bevoegdheden die bij een
GRIP 4 structuur bij de voorzitter veiligheidsregio
zijn belegd, voor een groot gedeelte weer terug
bij de burgemeesters.
Vanwege de coördinatie
en afstemming wordt
in Gelderland-Zuid
in de komende tijd
echter wel in de
GRIP 4 structuur met
elkaar samengewerkt.

Tijdelijke wet maatregelen
covid-19
Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 voor drie
maanden. Hiermee worden de bestaande
coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving
en krijgen de Eerste en Tweede Kamer meer
betrokkenheid.
Per 1 december is het verplicht een mondkapje
te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje
is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder
in onder andere winkels, musea, restaurants en
theaters.

DEC
2020

Afwegingskader carbidschieten
Het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling zorgt
voor een stijging van het aantal
vergunningaanvragen voor
carbidschieten. Voor het
afhandelen van aanvragen
wordt een afwegingskader
vastgesteld door het RBT met
daarin corona regels.

Vanaf 1 december kunnen mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon
zich ook als ze geen klachten hebben op corona
laten testen. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon.

Lockdown om contacten tot een
minimum te beperken

Handhaving TWM

Op 15 december kondigt het kabinet de
strengste lockdown tot nu toe aan om de zorg
toegankelijk te houden. Onder andere musea,
theaters, concertzalen, sauna’s, binnensport accommodaties, horeca en winkels (behalve voor
essentiële zaken zoals levensmiddelen) worden
gesloten.

De burgemeester van Buren neemt in december de eerste bestuursrechtelijke maatregel op
grond van de tijdelijke wet en regeling maatregelen covid-19. Naar aanleiding van een illegaal
feest wordt een café in Zoelen gesloten.
Door de burgemeester van Zaltbommel wordt
tot twee keer toe besloten om geen ontheffing
te verlenen voor het NK Veldrijden. Er is geen
sprake van een bijzondere omstandigheid, de
GGD adviseert negatief en belang van bestrijding van de corona pandemie verzet zich tegen
het verlenen van de gevraagde ontheffing.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs
en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het
aantal contacten te beperken. De kinderopvang
is gesloten.

Start corona-vaccinatie
Op woensdag 6 januari wordt landelijk een
start gemaakt met de corona-vaccinatie. Op
deze dag worden bij de GGD-priklocatie in
Veghel en in ziekenhuizen de eerste mensen gevaccineerd. Gestart wordt met
vaccinatie van medewerkers van
verpleeghuizen en medewerkers
uit de directe COVID-zorg in
ziekenhuizen en bij ambulancediensten. Op vrijdag 15
januari start de vaccinatie in
Gelderland-Zuid. Dit gebeurt
vanuit de GGD-priklocatie aan de
Havenweg in Wijchen.

JAN
2021

Lockdown verder aangescherpt:
invoering avondklok

Handhaving avondklok
Gemeenten en politie bereiden zich voor op
handhaving van de avondklok. Evidente overtredingen worden gehandhaafd en na de eerste
paar dagen van intensieve controle wordt de
balans opgemaakt: onze inwoners houden
zich over het algemeen goed aan de regels. En
ondanks de dreiging van avondklokrellen op diverse plekken in de regio worden geen excessen
waargenomen.

Situatie blijft ernstig, lockdown
wordt verlengd
Ondanks het afnemende aantal besmettingen
besluit het kabinet om de huidige lockdown
voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste
bestellingen, op vooraf afgesproken tijden,
ophalen bij de winkel.
In februari wordt door het kabinet ook de
routekaart coronamaatregelen gepresenteerd.
Deze routekaart laat per risiconiveau zien
welke maatregelen nodig zijn als er meer of
minder besmettingen zijn. Het kabinet zal deze
bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of
aanscherpen van maatregelen.

Gerechtelijke procedures
avondklok
De voorzieningenrechter wijst op 16 februari
de vorderingen van Stichting Viruswaarheid
toe om de avondklok buiten werking te stellen
. De voorzieningenrechter oordeelt dat bij de
invoering van de avondklok geen sprake was
van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is
om gebruik te kunnen maken van het artikel uit
de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en veroordeelt de Staat om de avondklok per omgaande buiten werking te stellen.
Het Gerechtshof wijst dezelfde avond echter
nog het schorsingsverzoek van de Staat toe.
Het besluit van de voorzieningenrechter wordt
opgeschort in afwachting van de definitieve
uitspraak in hoger beroep.

FEB
2021

Vanwege grote zorgen om nieuwe virusvarianten worden door het kabinet extra maatregelen genomen om het virus onder controle te
krijgen. Naast extra reisbeperkingen en aanscherping van enkele maatregelen wordt op 22
januari de avondklok ingevoerd als onderdeel
van de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus. Op grond van de regeling is het
verboden om tussen 21:00 en 04:30 zonder geldige reden op straat te zijn. Er gelden uitzonderingen voor o.a. calamiteiten, het uitlaten van
de hond en het voor de werkgever naar buiten
moeten. Voor deze gevallen is
een eigen verklaring en/of
werkgeversverklaring nodig.
Om handhaving van de
avondklok door buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) mogelijk te maken wordt
de Regeling domeinlijsten buitengewone opsporingsambtenaren in domein 1
(Openbare ruimte) per 25 januari aangepast.

Afstemmen vergunningverlening evenementen
Met versoepelingen rondom evenementen in
het vooruitzicht, wordt in het regionaal beleidsteam besloten om de vergunningverlening van
evenementen in Gelderland-Zuid op elkaar af
te stemmen en een nieuwe evenementenkalender 2021 voor de 14 gemeenten op te stellen.
Gemeenten worden geadviseerd om in gesprek
te gaan met de evenementenorganisatoren om
zo verwachtingen te managen en (on)mogelijkheden te bespreken.

Maatregelen tegen corona
blijven gelden
Omdat de druk op de ziekenhuizen nog te
hoog is houdt het kabinet vast aan de maatregelen. Wel worden er per dinsdag 16 maart
kleine correcties gedaan op een aantal al
bestaande maatregelen. Winkelen op afspraak
wordt mogelijk gemaakt, alsmede zwemles
voor kinderen tot en met 12 jaar en sporten
voor volwassenen buiten met vier personen.

MAART
2021

Begin maart zijn er acties bij de horeca. Een
groep horecaondernemers die aangesloten is
bij de actiegroep van 65 regionale afdelingen
van Koninklijke Horeca Nederland zet als ludiek
protest dinsdag 2 maart hun terras buiten. In
Gelderland-Zuid worden geen excessen waargenomen. De horeca houdt zich goed aan de
voorwaarden en is waar nodig aanspreekbaar
om kleine aanpassingen te doen.

Vanwege toename van het aantal besmettingen met het coronavirus en de stijging van het
aantal corona patiënten op de IC worden de
landelijke maatregelen op 23 maart opnieuw
verlengd tot en met 20 april. Eén maatregel
wordt iets aangepast: omdat het langer licht
blijft gaat vanaf 31 maart de avondklok een uur
later in; om 22:00 uur.

Eerste ontheffingen TWM

Openingsplan: stap voor stap
meer mogelijk
Op 13 april wordt door het kabinet het openingsplan bekend gemaakt. Met het openingsplan opent het kabinet stap voor stap
de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er
coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt
af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Totdat de eerste stap wordt gezet
blijven de huidige coronamaatregelen gelden.
Wel gaat de buitenschoolse opvang per 19 april
voor alle kinderen open.
Op 20 april wordt daadwerkelijk de eerste
stap in het openingsplan aangekondigd. Op 28
april vervalt de avondklok en wordt een aantal
coronamaatregelen losgelaten of aangepast.
Terrassen mogen weer open buiten tussen 12:00 en 18:00 uur.
Winkels en markten gaan weer
open zonder winkelafspraak
en het hoger onderwijs mag 1
dag naar school vanaf 26 april.
Alle overige maatregelen blijven
gelden.

Acties horeca

APRIL
2021

In februari wordt de eerste ontheffing verleend
op basis van de Tijdelijke wet maatregelen
covid-19. Door de burgemeester van Culemborg
wordt onder voorwaarden van de GGD ontheffing verleend voor het vormen van een erehaag
bij een uitvaart. Ook door de burgemeesters
van Buren en West Betuwe worden in maart
ontheffingen verleend voor erehagen. De burgemeesters van Nijmegen en Berg en Dal verlenen onder voorwaarden ontheffingen voor
bezoeken aan een museum en een restaurant.

Voorbereiding op vragen
inwoners en ondernemers
De door het kabinet aangekondigde versoepelingen en de interpretatie daarvan zorgen weer
voor een toename van het aantal vragen bij de
gemeenten en het regionale team bevolkingszorg. De crisisorganisatie bereidt zich samen
met gemeenten voor op aanvragen voor evenementen en vragen van ondernemers. Bijvoorbeeld over het buiten plaatsen van beeldschermen tijdens het EK voetbal.
Juridische duiding van de landelijke maatregelen geschiedt in samenwerking met de regionale juristenpool of komt voort uit het landelijke
duidingsoverleg van (afvaardiging van) VNG,
VWS, NCTV, veiligheidsregio’s en gemeenten.
Een overzicht van de beantwoorde vragen
landelijk en regionaal wordt periodiek gedeeld
met de gemeenten.

Stap 2 in het openingsplan
wordt genomen
Inmiddels zijn er 6 miljoen vaccinaties tegen
corona gezet en neemt het aantal mensen dat
met corona in het ziekenhuis ligt af. Op 19
mei wordt daarom stap 2 in het openingsplan
gezet en gaan de sportscholen weer open en
is buiten meer mogelijk. Zoals buitensporten
in groepen en recreatie en kunst &
cultuur buiten. Ook mogen de
terrassen langer open en zijn
alle contactberoepen weer
toegestaan.

MEI
2021

In opdracht van het RBT start de crisisorganisatie met de voorbereiding van een plan van
aanpak voor de nafase. Met het plan wordt
een goede overdracht beoogd tussen de crisisorganisatie en de staande organisatie van de
veiligheidsregio, GGD, politie en gemeenten.

Stap 3 in het openingsplan, met
voorwaarden bijna alles open

De middelbare scholen
mogen vanaf maandag 31 mei
weer volledig open. Leerlingen
hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel kunnen zij thuis twee keer per week
zelftesten.

Stap 4 in het openingsplan:
open, tenzij…
Het kabinet besluit op 18 juni om stap 4 van het
openingsplan te zetten en zelfs te vergroten.
Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij
anderhalve meter de allesbepalende norm
blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt,
zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals,
geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar
binnen met een coronatoegangsbewijs. Ook het advies ‘Werk thuis,
tenzij niet anders kan’ verandert. Werknemers mogen in
overleg met hun werkgever
maximaal de helft van hun
tijd ook op kantoor werken.

Inschaling veiligheidsregio
Gelderland-Zuid naar
risiconiveau 3
Op basis van de RIVM rapportages en het
inschalingsoverleg daalt het risiconiveau van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 4 naar 3.
De inschaling heeft geen consequenties voor de
landelijke maatregelen.

Voorbereiding gestart
overdracht naar de nafase

JUNI
2021

Omdat er steeds minder mensen met corona
in het ziekenhuis worden opgenomen en het
aantal mensen dat gevaccineerd wordt hard
stijgt, besluit het kabinet stap 3 een paar dagen
eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de
meeste locaties open onder voorwaarden van
de anderhalve meter afstand houden tot elkaar
en een maximumaantal bezoekers. Met corona
toegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

Handhaving quarantaineplicht
reizigers
Gemeenten worden door de Minister van VWS
gevraagd om de handhaving van de quarantaineplicht reizigers uit te voeren. Indien uit een
steekproef van het belteam van VWS wordt
vermoed dat een reiziger uit een zeer hoog
risico gebied zich niet aan de quarantaineplicht
houdt, kan er een melding worden gedaan
richting de gemeente waar de quarantaineplicht wordt ingevuld. Niet naleving kan door
de burgemeester bestraft worden met een
bestuurlijke boete. Op basis van een landelijk
advies wordt de toezicht en handhaving door
het RBT bij de gemeente Nijmegen belegd. Elke
burgemeester mandateert hiertoe de toezichthoudende ambtenaren.

Snelle toename besmettingen
dwingt tot nieuwe maatregelen
in de zomer
Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, stijgt het aantal besmettingen in Nederland sneller dan voorzien. De meeste mensen
raken besmet op plekken waar grote groepen
mensen feesten en uitgaan. Het kabinet maakt
zich hierover zorgen en over de aanwezige
besmettelijker Delta-variant. Om nieuwe ziekenhuisopnames te voorkomen worden er extra
maatregelen voor de zomer afgekondigd. Deze
gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021.
Horeca mag open blijven, maar alleen met vaste
zitplaats op anderhalve meter en sluiting om
middernacht. Live optredens en harde muziek
mogen niet. Coronatoegangsbewijzen voor
horeca zijn voorlopig ongeldig.

JULI
2021

Afschalen crisisorganisatie
Op 1 juli wordt door het RBT het besluit genomen om de crisisorganisatie af te schalen
naar GRIP 0. Gelderland-Zuid volgt hiermee de
landelijke keuze in het Veiligheidsberaad om
collectief met elkaar op 1 juli af te schalen. Om
waakzaam en zichtbaar te blijven besluit het
RBT om een regionaal netwerk in te richten,
waarbij binnen elke organisatie één of twee
coördinatoren worden benoemd die als ingang
gelden als processen tussen organisaties afgestemd of opgepakt moeten worden. Goede
overdracht tussen de crisisorganisatie en de
staande organisaties van de veiligheidsregio,
GGD, politie en gemeenten is geborgd in een
plan van aanpak voor de overgangsfase. In dit
plan zijn lopende processen geïnventariseerd
en adviezen opgenomen over de uitvoering van
deze processen.

Evenementen, culturele locaties en publiek bij
professionele sportwedstrijden en sport- en
jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve
meter afstand van elkaar zit. Bij gebruik van het
coronatoegangsbewijs (testen voor toegang)
kan op deze locaties extra publiek aanwezig
zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er
geldt een beperking van de beschikbare ruimte:
maximaal twee derde van de capaciteit mag
worden gebruikt. Een toegangstest voor een
coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24
uur geldig. Dit was 40 uur. Evenementen duren
maximaal 24 uur.

Daling aantal besmettingen
De door het kabinet genomen maatregelen op
10 juli en de toename van de vaccinatiegraad
leiden tot daling van het aantal besmettingen.
Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1
september 2021. Kleinschalige evenementen
zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder
toegestaan.

AUG
2021

