
 
 
Barendrecht, 30-9-2020 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
Sinds maart 2020 heerst de Covid-19 pandemie en dat heeft veel impact op onze 
samenleving. Maatregelen van overheidswege worden bekrachtigd en daar waar nodig 
aangescherpt door de verschillende veiligheidsregio’s. Barendrecht maakt onderdeel uit van 
de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
 
Inmiddels kennen we een tweede golf welke gedeeltelijk is veroorzaakt door het niet of 
onvoldoende naleven van de landelijke maatregelen en de zaken die opgenomen zijn in de 
noodverordening. 
 
Inmiddels is ook bekend geworden dat bijeenkomsten van meerdere personen in de 
privésfeer en het niet naleven van de gedragsmaatregelen in het openbaar en in publiek en 
private ruimtes ervoor gezorgd heeft dat er een explosieve stijging heeft plaatsgevonden van 
het aantal besmettingen. Ook in Barendrecht is een enorme stijging van de besmettingen in 
aantallen te constateren (zie hieronder uitsnede van het Coronadashboard) 
 

 
Bron: RIVM dashboard Barendrecht 29-9-2020 
 
De maatregelen zijn sinds enkele dagen aangescherpt. Het effect zal afhangen van de mate 
waarin deze maatregelen worden nageleefd. Omdat bekend is dat naleving van de 
voorgaande maatregelen onvoldoende is gebleken, hebben wij de volgende vragen aan het 
college welke zien op het toezicht. 
 

1. Heeft u een overzicht van het aantal constateringen van Covid-19 overtredingen 
welke door de toezichthouders zijn vastgesteld (BOA/ Politie) in Barendrecht uitgezet 
in de tijd/ per datum (met daarbij de aanduiding welke overtreding het betrof) 

2. Kan het college aangeven welke van de vastgestelde overtredingen zijn opgevolgd 
door vorm van een maatregel* (en welke) 

3. Kan het college aangeven welke overtredingen niet hebben geleid tot een opvolging 
en waarom niet? 

4. Kan het college aangeven hoeveel processen verbaal er zijn opgemaakt aan de hand 
van de constateringen? 

5. Kan het college aangeven hoeveel bestuurlijke boetes zijn opgelegd?  
6. Kan het college aangeven in hoeveel gevallen er sprake is van meerdere 

constateringen (in de tijd) in de vorm van dezelfde vaststellingen(recidives) alsook 



van verschillende Covid-19 constateringen bij dezelfde personen/ 
instanties/inrichtingen? 

7. De voorzitter van het college heeft aangegeven een extra stap in het 
opvolgingsproces in te bouwen: ‘een bestuurlijk gesprek”. Hoe vaak hebben deze tot 
nu toe plaatsgevonden? 

8. Zijn er na het voeren van deze bestuurlijke gesprekken alsnog controles uitgevoerd 
bij diegenen/ instanties/ inrichtingen? 

9. Zijn er na het voeren van deze bestuurlijke gesprekken alsnog constateringen 
gedaan bij diegenen/ instanties/ inrichtingen? 

10. Is het juist dat zonder dit bestuurlijke gesprek er sprake zou zijn geweest van een 
bestuurlijke boete (dus in die zin een tussenstap die deze vervangt)? 

11. De landelijke regels en de regels die vastgesteld zijn via de veiligheidsregio’s zijn 
duidelijk. Is er binnen Barendrecht nog enige vorm van aanvullend beleid 
geformuleerd voor de handhaving, ook in de vorm van mondelinge en/ of schriftelijke 
instructies voor de handhavers? Zo ja, welke zijn dat en waarom zijn die 
uitgevaardigd? 

 
 
Namens de fractie van CDA Barendrecht, 
 
Johan Lengkeek 
 


