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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De regionale noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord per 10 augustus
2020 en het aanwijzingsbesluit voor de handhaving ervan.
Inleiding
Er is door de voorzitter van de Veiligheidsregio een gewijzigde noodverordening vastgesteld.
Deze is ingegaan op maandag 10 augustus 2020. De noodverordening wordt niet uitgevaardigd
door de plaatselijke burgemeester, maar door de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval
van Noord-Holland-Noord is dat burgemeester Bruinooge van Alkmaar. Er is ook een nieuw
aanwijzingsbesluit genomen waarmee BOA’s en toezichthouders kunnen optreden op grond van
de aangepaste noodverordening. Een factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen over de
noodverordening is bij deze brief gevoegd. De burgemeester treedt in overleg met de voorzitter
van de veiligheidsregio over de uiteindelijke beslissing of een activiteit onder deze
noodverordening is toegestaan of niet.
Kernboodschap
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening van 15 juli 2020 zijn:
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-

Horecagelegenheden dienen, ongeacht het aantal bezoekers en of de bezoekers binnen
of buiten plaatsnemen, gebruik te maken van reservering, vooraf of bij aankomst,
verificatie van gezondheid en placering van bezoekers. Daarnaast dienen zij aan alle
bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen
in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. De gegevens mogen niet voor
andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden
opgevraagd. De eet- en drinkgelegenheden moeten de gegevens 14 dagen bewaren en
daarna vernietigen. Een keuze van een bezoeker om contactgegevens niet te geven,
mag niet leiden tot het weigeren van de toegang tot de eet- of drinkgelegenheid.

-

Alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en
introductie van studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden. Er zijn ontheffingen op dit
mogelijk verbod voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door
onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen, mits die
samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio,
gericht zijn op studie of sport, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de
bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren in
het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo.

Daarnaast heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio van de minister van Volksgezondheid de
opdracht gekregen om bij alle gebieden en locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden
aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van
de GGD, passende maatregelen te treffen om het risico om besmettingen in de toekomst te
verkleinen. Een daarvan is het overgaan tot sluiting van locaties van maximaal 14 dagen.
Communicatie
De noodverordening is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio en op overheid.nl.
Vervolg
De noodverordening zal weer worden aangepast wanneer nieuwe maatregelen dit noodzakelijk
maken. Zo lang er geen alternatief is in de vorm van de spoedwet corona of in een andere vorm
en er coronamaatregelen noodzakelijk zijn, zal de noodverordening blijven gelden.
Bijlage(n)
AVV20-017 - Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 10 augustus
2020
AVV20-018 - Aanwijzingsbesluit tbv noodverordening COVID-19 VRNHN 10 augustus 2020
Bij2015159 - FAQ Noodverordening (versie 10 augustus)
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