Raadsinformatiebulletin
Valkenburg, 12 november 2020
Betreft: Actuele stand van zaken coronacrisis 9
Registratienummer: 20.79
Geachte leden van de raad,
Met dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over actuele gemeentelijke onderwerpen inzake
de coronacrisis.
Aangescherpte maatregelen
We zijn op de goede weg, de besmettingscijfers vertonen de afgelopen dagen weer een dalende
lijn. Maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel
in de ziekenhuizen te voorkomen en om ook de kwaliteit van de zorg voor patiënten met andere
aandoeningen dan COVID19 te garanderen. Tevens wil het kabinet de weg terug naar meer vrijheden
in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om tot en met 18 november,
bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. De omvang van
groepen is tot en met 18 november gereduceerd tot twee personen. Alle doorstroomlocaties en
attracties zijn in elk geval tot en met 18 november gesloten. Horeca blijft tot half december
dicht. Bij religieuze bijeenkomsten zijn maximaal 30 personen toegestaan. Dit geldt ook voor
uitvaarten. Het advies van de overheid luidt om binnen Nederland alleen noodzakelijke reizen te
ondernemen. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober.
Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet
voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en afname van de druk op de
reguliere zorg voordat de maatregelen heroverwogen kunnen worden. Meer informatie over de
nieuwe maatregelen vindt u in bijgevoegd factsheet.
Tussentijds verslag van de voorzitter veiligheidsregio Zuid-Limburg
De afloop van de coronacrisis is helaas nog niet aan de orde. Ook de verantwoordingsplicht is van
later orde; dit zal bij overgang van GRIP-4 naar de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van
toepassing zijn. Zoals in artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s staat beschreven:
“De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis, in overeenstemming met de burgemeester die deel uitmaakten van het
regionaal beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten over het
verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen.”
De voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft er toch voor gekozen om met een
tussentijds verslag de leden van de gemeenteraden van de gemeenten in Zuid-Limburg te
informeren over de stand van zaken tot nu toe, de genomen besluiten en het verloop van de crisis in
Zuid-Limburg.
Het is met nadruk een tussentijds verslag en niet de wettelijk verplichte verantwoording zoals
beschreven in artikel 40 van de Wet veiligheidsregio's. Een tussentijds verslag dat inzicht geeft in de
hectiek van de crisisbeheersing, de onderwerpen die onder meer aan bod zijn geweest en de wijze
waarop de voorzitter daarmee is omgegaan. Het geeft ook meer inzicht in de werkwijze van en
advisering door het regionaal operationeel team (ROT) en de ambtelijke adviesgroep.
Er is gekozen voor een digitaal stuk, dat beschikbaar wordt gesteld in de vorm van een link:
https://publicaties.vrzl.nl
Vragen of opmerkingen over het tussentijds verslag kunnen via ondergetekende worden
overgebracht naar de voorzitter veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Handhaving
Waar in het verleden de aanpak vooral waarschuwen was, wordt er nu sneller verbaliserend
opgetreden door handhavers, politie en Boa’s. Groepen mensen die gaan feesten in natuurgebieden
en/of grotten worden niet getolereerd. Strakkere handhaving levert ook wel meer weerstand op.
Dat maakt het werk voor onze overheidsfunctionarissen niet eenvoudiger. Maar goed gedrag van
mensen kan niet alleen van de overheidsoptreden afhankelijk zijn. Het dient ook door mensen
beleefd te worden. De grote groep mensen die zich wel aan de regels houdt ervaart het optreden
tegen notoire dwarsliggers en ongeïnteresseerden niet meer dan billijk en voelt zich daarmee
gesteund. Toch wordt gezien dat er nog steeds veel huisfeestjes worden georganiseerd. Mensen
blijven naar mogelijkheden zoeken om bij elkaar te komen in thuissituaties. Jeugdige personen
blijven een aandachtspunt.
Cijfers Valkenburg aan de Geul
Van de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) is de situatie in ZuidLimburg sinds 28 oktober ernstig. Ook in Valkenburg aan de Geul was het aantal besmettingen de
afgelopen weken relatief hoog. Maar gelukkig zien we ook in onze gemeente de laatste dagen dat
het aantal besmettingen afneemt. We hopen natuurlijk dat deze trend zich de komende periode
doorzet.
In de laatste twee weken (tot 5 november) zijn drie inwoners van Valkenburg aan de Geul in het
ziekenhuis opgenomen en zijn twee inwoners aan COVID19 overleden.

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen vijf weken in Valkenburg aan de Geul
Meer informatie over de cijfers in Valkenburg aan de Geul vindt u op het corona-dashboard van de
Rijksoverheid: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0994/positief-getestemensen
Bezoek gouverneur Bovens
Op woensdag 25 november brengt gouverneur Theo Bovens een bezoek aan de burgemeester in het
kader van de landelijke campagne #aandachtvoorelkaar. Met deze campagne nemen we de tijd om
nog meer aandacht voor elkaar te hebben en stil te staan bij elkaars verdriet, teleurstelling en
onzekerheid. Op verzoek van de gouverneur wordt bij zijn bezoek een inwoner uitgenodigd die zich
verdienstelijk maakt in de hulpverlening. Voor onze gemeente is de initiatiefneemster van de
Signaleergroep in Houthem uitgenodigd. Zij zal een toelichting geven wat de Signaleergroep
Houthem doet en wat zij betekenen voor hun mede-dorpsgenoten.

Kerstperiode
Nu de kerstmarkt in de gemeentegrot niet kan doorgaan, is de grot in principe in de periode van 1
november t/m 8 januari gesloten. Dat neemt niet weg dat wij zullen bekijken of er straks, uiteraard
binnen de dan geldende regels, mogelijkheden zijn voor kleinschalige activiteiten in onze
gemeente. Zo kunnen we onze inwoners en mensen die eventueel met kerstdagen in hotels of op
vakantieparken zijn toch wat ontspanning bieden èn hebben we meer mogelijkheden om gasten te
spreiden. We kunnen nu nog niet inschatten wat de regels zullen zijn en hoe de situatie na medio
december zal zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
Sluiting publiek toegankelijke locaties
Publiek toegankelijke locaties, zoals musea, bioscopen, theaters, dierenparken, bibliotheken,
zwembaden en pretparken zijn tot en met 18 november dicht. Het zwembad in de Polfermolen is
dus gesloten, alleen de fitness in de Polfermolen is nog geopend voor individuele sporters. Bij
Thermae 2000 is ook het zwembad gesloten, hotel en sauna mogen wel nog geopend blijven.
Thuiswerken
Het kabinet roept onze inwoners nadrukkelijk op om zo veel mogelijk thuis te werken, zodat het
aantal contactmomenten en reisbewegingen wordt beperkt. Voor zowel het college als de
ambtelijke organisatie geldt daarom: thuiswerken was en blijft nu meer nog dan voorheen de regel.
Ten slotte
Het risico om besmet te raken blijft onverminderd hoog. Dus het volhouden van de maatregelen is
cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en minimaal 1,5 meter afstand
houden. In publieke ruimtes mondkapjes dragen en zo min mogelijk reizen. Dit doen we voor ons
zelf en voor onze naasten. Voor de mensen die werken in de zorg. Ook om ervoor te zorgen dat
mensen die andere ziektes hebben ook in het ziekenhuis terecht kunnen. Maar we doen het ook voor
de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil. De verscherping van de
maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig
zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed
mogelijk omgaan met het virus.
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