
  
 
 

Bestuur 
 
Bestuursondersteuning 

 

bezoekadres: 

Stationsplein 1 

2611 BV Delft 

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 

t.n.v. gemeente Delft 

 

Behandeld door 

Victor Jansen Schipper 

  

vjansenschipper@delft.nl 

Internet www.delft.nl 

Telefoon 14015 

 

  

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

 

  

  

  

  

  

Datum Onderwerp 

15-03-2020 Update maatregelen Coronavirus 
Ons kenmerk 

 
Uw brief van 

  

Uw kenmerk  

 

Geachte leden van de raad, Bijlage 

4 

 

 
Met deze brief wil ik u nader informeren over de actuele ontwikkelingen rond 
de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, in navolging van 
mijn brief van afgelopen vrijdag (regnr. 2011195).  
 
Regionaal Beleidsteam (RBT) 
Op dit moment is in de veiligheidsregio Haaglanden de situatie opgeschaald 
naar het GRIP 4 niveau. Dit betekent dat er sprake is van een crisissituatie 
die gemeentegrensoverschrijdend is.  
 
Bij een GRIP 4 situatie coördineert de (plaatsvervangend) voorzitter van de 
veiligheidsregio, in samenspraak met de burgemeesters uit de regio, de 
hulpdiensten en de GGD, de aanpak van de crisis. Het RBT komt komende 
weken regelmatig bijeen om de situatie te bespreken.  
 
Zie voor meer informatie de brief (zie bijlagen) die ik van de 
plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,de burgemeester van 
Zoetermeer, heb mogen ontvangen.  
 
Regionale Noodverordening afgelasten bijeenkomsten 
Eén van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 
aanwezigen dienen te worden afgelast. Hier ligt een duidelijk 
handhavingsvraagstuk bij de gemeenten. Vanuit het RBT is aan het Rijk 
gevraagd om een duidelijk juridisch kader om, indien nodig, handhavend op 
te kunnen treden. 
 
De minister van Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van 
Justitie en Veiligheid, heeft hierop gereageerd met de opdracht om, op 
basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheidszorg en met 
inachtneming artikel 39, eerste lid, van de Wet Veiligheidsregio’s, alle 
evenementen met meer dan 100 personen in onze regio af te gelasten. In 
de bijlagen vindt u de bewuste brief.  
 
Let wel, in deze brief wordt nog een einddatum van 31 maart genoemd, 
terwijl deze periode zojuist is verlengd tot 6 april.  
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Deze opdracht heeft er toe geleid dat er per vandaag een regionale 
noodverordening van kracht is in Haaglanden. In de bijlage vindt u de 
noodverordening plus begeleidende brief van de veiligheidsregio. 
 
Gezien de proactieve manier waarmee veel Delftse burgers en instellingen 
zelf al grote evenementen hebben afgelast of uitgesteld, vertrouw ik erop 
dat dit middel slechts zeer beperkt toegepast zal hoeven te worden.  
 
Nieuwe maatregelen 
Op het moment van schrijven van deze raadsbrief heeft het Rijk nieuwe 
maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus. Vanaf morgen zullen scholen en kinderdagverblijven gesloten 
blijven. Wel zal er in de school en het kinderdagverblijf opvang zijn voor 
kinderen van ouders met vitale beroepen.  
 
Daarnaast zullen alle eet- en drinkgelegenheden vanaf zondag 15 maart 
18.00 uur tot in ieder geval maandag 6 april gesloten zijn. Hetzelfde geldt 
voor sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops tijdens 
dezelfde periode.  
 
Zie voor nadere informatie de aanvullende aanwijzing van de minister van 
Medische Zorg en Volksgezondheid, mede namens de minister van Justitie 
en Veiligheid, verstuurd aan de voorzitter van de veiligheidsregio. 
 
Ik ben op dit moment in nauw overleg met mijn collega bestuurders om er 
voor te zorgen dat deze maatregelen in Delft zo goed mogelijk opgevolgd 
worden. Ik zal u de komende tijd vanzelfsprekend op de hoogte houden van 
de relevante actuele ontwikkelingen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 
Burgemeester van Delft  
 


