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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk, 20 april 2020 
 
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40) over handhaving noodmaatregelen COVID-19 
  
Geacht college 
 
 
Op 30 maart 2020 zijn COVID-19 aanvullende noodmaatregelen afgekondigd, waaronder in artikel 
2.2. In dit artikel staat expliciet vermeld dat het verboden is zich in een groep van drie of meer 
personen op de houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een 
afstand te houden van tenminste 1,5 meter. Ook staat er vermeld dat dit verbod niet van toepassing is 
op personen die een gezamenlijke huishouding vormen en kinderen tot en met 12 jaar die 
samenspelen onder toezicht van één of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een 
afstand van 1,5 meter in acht nemen. Tevens biedt artikel 2.5 mogelijkheden om bepaalde gebieden 
en locaties aan te wijzen waar eenieder verboden is zich te bevinden, behoudens degene wie belast 
zijn met toezicht en handhaving (Politie en daartoe bevoegde Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaren)  
 
Voor Ridderkerk geldt dat de locatie aan de surfbocht in Rijsoord is aangewezen als verboden gebied. 
Ons bereiken berichten en wij hebben geconstateerd dat ook op diverse andere locaties artikel 2.2. 
van deze noodverordening niet wordt nageleefd. Zoals gebruikelijk verwijzen wij een ieder naar de 
daartoe bevoegde instantie om hier melding van te maken.   
 
Graag krijgen wij antwoord op onderstaande vragen; 
 
  

1. Op meerdere locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst. Leveren deze borden het 
gewenste resultaat op? Zo ja, hoe vaak is dit dan geconstateerd en gecontroleerd?  

 
2. Naast deze locaties zijn er andere hotspots in Ridderkerk, waarvan bekend is dat deze 

veelvuldig worden bezocht. Zijn deze allemaal bij u bekend? Vindt hier ook controle 
plaats? Zo ja, hoe vaak, op welke tijdstippen en door wie wordt dit gedaan? 

 

3. Voor het niet naleven van de regelgeving, zoals vastgesteld in de noodverordening, 
kunnen boetes worden uitgeschreven. Hoeveel boetes zijn er inmiddels door de diverse 
handhavers opgelegd? Hoeveel waarschuwingen zijn er door hen gegeven? Graag 
specificatie van de door BOA’s gegeven waarschuwingen en boetes. 

 
4. Wordt er overwogen om meerdere locaties te sluiten? Ja welke. Zo nee, waarom niet?  

 
5. De overlast door met name ‘drugs-toerisme’ neemt zienderogen toe. Wordt dit door de 

politie en/of BOA’s ook ervaren? Zo ja, welke maatregelen worden genomen om deze 
overlast tegen te gaan?  

 

6. Is er met het inhuren van de extra BOA nu voldoende capaciteit om de noodmaatregelen 
te kunnen (blijven) handhaven? 

 

7. Wordt de raad direct geïnformeerd bij grotere overtredingen/incidenten alvorens het in de 
media verschijnt?  

 
Preventie; Voor velen, met name jongeren, blijft het lastig nut en noodzaak van de afgekondigde 
maatregelen in te zien en na te leven.  
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8. Op welke wijze worden de jongerenwerkers en wijkwerkers ingezet om bewustwording te 
bevorderen? Gebeurt deze inzet ook ’s avonds en in het weekend? 

 

9. Winkeliers doen hun uiterste best om te zorgen dat hun winkels ‘Corona-proef’ 
betreden kunnen worden. Dit levert buiten en binnen niet altijd de gewenste situaties op. 
Hoe vaak hebben BOA’s dit gesignaleerd? Hoe vaak hebben zij hierin een adviserende 
rol kunnen nemen? Wordt na het advies nogmaals een controle uitgevoerd om na te gaan 
of het advies wordt opgevolgd? 

 

10. Op welke wijze worden winkeliers van adviezen voorzien om hen te helpen zo ‘Corona-
proof’ mogelijk hun klanten te ontvangen?  

 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen.  
 
 
Karin Kayadoe  Edward Piena Arianne Ripmeester Farahnaz Fräser 
Leefbaar Ridderkerk VVD  PvdA   D66 
 
 
Petra van Nes – de Man Björn Ros 
Burger op 1   GroenLinks 
 
 


