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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 vrijdag 21 augustus 2020. Het betreft deze keer een kleine wijziging.
Kernboodschap
Vanwege een nieuwe aanwijzing van de minister specifiek voor studentenverenigingen is op 21
augustus een gewijzigde noodverordening vastgesteld. De strekking van de aanwijzing is, dat de
voorzitter van de veiligheidsregio ook ontheffingen kan verlenen aan studentenverenigingen voor
de organisatie van fysieke samenkomsten in het kader van de werving en introductie van
studenten van mbo, hbo en wo, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een
onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op kennismaking, kleinschalig zijn, er geen
alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
De Veiligheidsregio heeft in haar nieuwsbrief van 20 augustus vermeld dat het kabinet het
dringende advies geeft maximaal zes personen thuis op bezoek te ontvangen en erop aandringt
dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft werken. Ook de medewerkers van de werkorganisatie
Langedijk & Heerhugowaard werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis.
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De periode dat iemand wordt geadviseerd in thuisquarantaine te gaan wanneer dat aan de orde
is, is verlaagd van 14 naar 10 dagen.
De nieuwsbrieven van de Veiligheidsregio krijgt u doorgestuurd via de griffie. De laatste is te
vinden via de volgende link: https://coronavirus.vrnhn.nl/nieuwsbrief/21/
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)
AVV20-019 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 21 augustus
2020
AVV20-020 Aanwijzingsbesluit tbv noodverordening COVID-19 VRNHN 21 augustus 2020
Bij2015931 FAQ Noodverordening (versie 21 augustus)
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