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Betreft:  Schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake handhaving noodmaatregelen COVID-19 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
In uw brief van 20 april jl. heeft u vragen gesteld inzake handhaving noodmaatregelen COVID-19. 
Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen. 
 
Vraag 1 
Op meerdere locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst. Leveren deze borden het gewenste resultaat 
op? Zo ja, hoe vaak is dit dan geconstateerd en gecontroleerd?  
 
Antwoord: 

tspots zijn ook bij de politie 
bekend. Zij nemen deze mee in hun surveillance. De borden leveren het gewenste resultaat op en 
werken ondersteunend, zeker wanneer het publiek gewaarschuwd moet worden om zich aan de regels 
van de noodverordening te houden. Hoe vaak de naleving van de borden is gecontroleerd is niet in cijfers 
te vatten, maar dit is zeker meerdere keren per dag. 
 
Vraag 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?  
 
Antwoord: 
De hotspots die bij ons bekend zijn worden regelmatig gecontroleerd. Er wordt verslag uitgebracht aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de burgemeesters worden hierover geïnformeerd. 
maken van iedere dag een sfeerrapportage en rapporteren dit rechtstreeks aan de burgemeester. 
Overigens bent u op 24 maart jl. door de burgemeester per brief geïnformeerd over de crisisorganisatie in 
onze regio en waarin onder andere de betekenis van GRIP 4 wordt toegelicht. Gezien het GRIP 4 is, zijn 
de instrumenten voor het bestrijden van corona en de handhaving van de openbare orde beide in handen 
van de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die alle bereidheid heeft daarover te 
overleggen met de lokale burgemeesters.  
 
Vraag 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 
waarschuwingen en boetes.  
 
Antwoord: 
De politie heeft inmiddels 55  en 50 geregistreerde 
waarschuwingen. 8  geregistreerde waarschuwingen gegeven. 

zich aan de regels te houden.  
 
Vraag 4 
Wordt er overwogen om meerdere locaties te sluiten? Ja welke. Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: 
Bij aanwijzingsbesluit van 15 april jl. is de surfbocht bij de Waal gesloten. U bent hierover geïnformeerd 
via nieuwsbrief nummer 2 van 16 april jl. De surfbocht is op dit moment nog steeds gesloten voor 
bezoekers. Op andere locaties is sluiting tot op heden niet nodig gebleken.   
 
Vraag 5 

-
ook ervaren? Zo ja, welke maatregelen worden genomen om deze overlast tegen te gaan?  
 
Antwoord: 
Er is helemaal geen sprake van drugs-toerisme in Ridderkerk en dus ook geen (zienderogen) toename. 
Graag vernemen wij waarop u die waarneming baseert, want wij herkennen dit niet.  
 
Vraag 6 
Is er met het inhuren van de extra BOA nu voldoende capaciteit om de noodmaatregelen te kunnen 
(blijven) handhaven?  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 7 
Wordt de raad direct geïnformeerd bij grotere overtredingen/incidenten alvorens het in de media 
verschijnt?  
 
Antwoord: 
Grotere overtredingen/incidenten worden zo snel mogelijk opgelost. Overigens hebben zich geen 
incidenten voorgedaan die maakten dat de raad daarover direct geïnformeerd zou moeten worden.  
 
Vraag 8 
Op welke wijze worden de jongerenwerkers en wijkwerkers ingezet om bewustwording te bevorderen? 

 
 
Antwoord: 
Dit is een taak van Facet. Jongerenwerkers worden ingezet om bewustwording te bevorderen. In 
samenwerking met en in afstemming met de politie bezoeken zij locaties waar jongeren zijn en waar 

ichting wordt op 
verschillende manieren gegeven, telefonisch, via de website en via social media. Daarbij gaat specifieke 
aandacht uit naar de hygiëneprotocollen. 
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Vraag 9 

-

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?  
 
Antwoord: 

-proef maken van hun winkels of bedrijven omgaan. Af 
verbetering in aan te brengen. De tips worden in dank afgenomen en 

genomen. Na een goed gesprek zijn verbeteringen aangebracht, zodat aan de regels gehouden kon 
worden. Hier zijn enkele nacontroles gehouden en geen overtredingen meer geconstateerd. 
 
Vraag 10 

-
hun klanten te ontvangen?  
 
Antwoord: 
Brancheorganisaties en onze bedrijfscontactfunctionaris hebben veelvuldig contact met onze 
ondernemers. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
  
 


