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RECHTERLIJKE UITSPRAKEN
EN SPOEDWET AVONDKLOK
Op dinsdagochtend 16 februari heeft de rechtbank in Den Haag bepaald dat de
avondklok per direct moet worden opgeheven. Volgens de rechter ontbreekt er
een goede juridische basis. Voor de gebruikte noodbevoegdheid is te weinig
onderbouwing van de noodzaak en urgentie van de maatregelen. Het kabinet
heeft hoger beroep tegen die uitspraak aangetekend en intussen gevraagd om
het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is
gedaan. Het hof stemde daarmee in, waardoor de avondklok in ieder geval tot
vrijdag 19 februari overeind blijft.

Vandaag (vrijdag 19 februari) behandelt het gerechtshof het hoger beroep dat
door het demissionaire kabinet is aangetekend in de zaak over het per direct
intrekken van de coronamaatregel. Daarnaast stemt de Eerste Kamer over de
avondklokspoedwet die gisteren een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer.
Als vandaag de Eerste Kamer (volgend op Tweede Kamer) ook akkoord gaat
met de spoedwet, is het nog niet zeker dat die wet ook daadwerkelijk van
kracht wordt. Door de spoedwet zou de avondklok toch kunnen blijven
bestaan.
Het kabinet heeft een spoedwet over de avondklok voor spoedadvies aan de
Raad van State toegezonden.
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@124422/advies-over-spoedwetavondklok/

[1]

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met de spoedwet, is het nog
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niet zeker dat die wet ook daadwerkelijk van kracht wordt. Door de spoedwet
zou de avondklok toch kunnen blijven bestaan. In afwachting van de uitspraak
van de rechter in het hoger beroep blijft de avondklok gelden.
Klik hier voor meer informatie over de avondklok [2].
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MEER MOGELIJKHEID TESTEN
MET PRIORITEIT
Zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang kunnen
met voorrang getest worden op het coronavirus. Sinds woensdag 17 februari
kunnen zij ook terecht in Harderwijk en Zelhem, nadat dit eerder al kon in
Apeldoorn.

Op deze locaties wordt een PCR test afgenomen. De uitslag is dezelfde dag
bekend. Op de locaties in Harderwijk en Zelhem wordt voor deze doelgroep
getest van 8.30 uur tot 10.15 uur. In Apeldoorn is dat van 8.30 uur tot 12.15
uur. GGD Noord- en Oost-Gelderland is blij deze snelle service voor
zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en medewerkers kinderopvang nu ook
in de Achterhoek en de Noord-Veluwe te kunnen bieden. Meer informatie
staat op de site van de GGD.

[3]
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WEKELIJKSE
SITUATIESCHETS NOORD- EN
OOST-GELDERLAND
De wekelijkse COVID-19 situatieschets van Noord- en Oost-Gelderland staat
online. In dit overzicht worden onder andere het aantal besmettingen per
gemeente, cijfers uit de teststraten en het aantal besmettingen in de care-sector
weergegeven.

Belangrijke punten van de periode 8 t/m 14 februari:
Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in de regio
Noord- en Oost-Gelderland is voor de achtste week op rij gedaald.
Landelijk is er een stabilisatie te zien in het aantal besmettingen.
De regio NOG is, samen met buurregio's IJsselland en GelderlandMidden, opnieuw één van de drie regio's in Nederland met het laagste
besmettingscijfer
De winterse weersomstandigheden van afgelopen week en de sluiting
van de teststraten op 7 februari hebben mogelijk een onderrapportage
tot gevolg gehad.
In de afgelopen week zijn door GGD NOG zo’n 15% minder tests
afgenomen dan in de week daarvoor. De afname in het totaal aantal
afgenomen tests zet nog steeds door, maar minder hard in vergelijking
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met voorgaande weken.
Het percentage positieve tests lag afgelopen week met 10,1% exact op
hetzelfde niveau als een week eerder. Sinds een aantal weken zien we
dit percentage stabiliseren.
Het aantal besmettingen in de care sector is opnieuw gedaald.
Bekijk hier de hele situatieschets. [4]
We zitten dus op de goede weg. De extra maatregelen en het bijbehorende
gedrag van onze inwoners hebben hieraan bijgedragen. Dat verdient een
groot compliment. Omdat het virus nog steeds aanwezig is, en ook
verschillende varianten van het virus oprukken, is het belangrijk dat we ons
allemaal aan de maatregelen blijven houden en ons laten testen bij klachten.
Laten we er samen voor zorgen dat deze dalende lijn doorzet en de
verspreiding van het virus nog verder afremt. Juist nu, zodat straks meer kan.
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GEVACCINEERD? BLIJF
TESTEN!
Ook als je na de vaccinatie klachten hebt die bij het coronavirus passen, laat je
je testen. Na de vaccinatie is de kans groot dat je niet of minder ziek wordt van
een corona besmetting. Het is nog niet bekend of iemand die gevaccineerd is
het coronavirus niet meer kan verspreiden. Het is daarom belangrijk dat u zich
na vaccinatie nog steeds aan de coronaregels houdt.

Zeven dagen na de tweede vaccinatie is ruim 90% van de mensen beschermd
tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog
corona krijgen. Maar de kans is wel klein en het ziekteverloop is dan meestal
minder ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer
je klachten krijgt die passen bij corona.
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VACCINEREN; LOCATIES EN
AFSPRAAK MAKEN
GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert vanaf vrijdag 19 februari ook in
Zutphen. Zorgmedewerkers die zondag 7 februari een afspraak hadden, maar
die is afgezegd door het winterweer, kunnen daar als eerste terecht. De overige
vaccinatielocaties zijn Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk. De volgende
locatie die open gaat is Lichtenvoorde.

We benadrukken graag dat een afspraak maken alleen mogelijk is als er een
uitnodigingsbrief is ontvangen. Lees hierover alles op de website [5].
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VACCINEREN
ARBEIDSMIGRANTEN IN DE
VLEESVERWERKENDE
INDUSTRIE
Eerder is al geconstateerd dat de groep arbeidsmigranten die werken in de
vleesverwerkende industrie in Nederland en wonen in Duitsland buiten het
vaccinatiebeleid van beide landen vallen.

Tijdens het overleg van 11 februari 2021 met de Taskforce Duits-Nederlandse
samenwerking COVID-19 besmettingen arbeidsmigranten is afgesproken om
een gezamenlijk ondertekende brief aan de verantwoordelijke ministers te
sturen met een verzoek om te komen tot een gezamenlijke en afgestemde
vaccinatiestrategie. De ondertekenaars van de brief zijn de voorzitters van de
veiligheidsregio’s VNOG en VGGM en de landraten van de Kreisen Kleef en
Borken.
In Nederland is het ministerie van VWS verantwoordelijk voor het
vaccinatiebeleid, in Duitsland is elke individuele deelstaat verantwoordelijk. In
Noordrijn-Westfalen ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie van Arbeit,
Gesundheit und Soziales (MAGS NRW). De lokale, regionale overheden en
de regionale Gezondheidsdiensten van de gemeenten (GGD) en de
Fachbereiche Gesundheit van de Kreisen en Gesundheitsamt (GA) van de
gemeenten hebben uitsluitend een rol in de uitvoering van het
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vaccinatiebeleid.
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UPDATE QUARANTAINEGIDS
De quarantainegids heeft een update gehad. Kijk voor de laatste versie op de
website van de Rijksoverheid. [6]
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CORONADASHBOARD VAN
GGD NOORD- EN OOSTGELDERLAND
Het coronadashboard van GGD Noord- en Oost-Gelderland bevat onder andere
informatie over het aantal besmettingen per gemeente en per leeftijdsgroep.
Recentelijk zijn enkele nieuwe tabbladen toegevoegd.

Het dashboard laat nu per gemeente ook de procentuele toe- en afname in
het aantal besmettingen per week te zien. Verder zijn gegevens vanuit de
GGD-teststraten toegevoegd. Het betreft de testgegevens (aantallen tests en
uitslagen) van inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland die zich in
een teststraat van de GGD (binnen of buiten onze regio) hebben laten testen.
Het dashboard is, door middel van een InPrivate venster, te benaderen via
https://app.powerbi.com/sharedwithme [7]. Heeft uw gemeente de inlog niet
ontvangen of zijn er (inhoudelijke) vragen over dit dashboard? Mail dan naar
onderzoek@ggdnog.nl [8].
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EERSTE PRAKTIJKTESTEN
FIELDLAB EEVENEMENTEN
GESTART
De eerste praktijktest van de Fieldlab Evenementen is gestart in het Beatrix
Theater Utrecht. Tijdens een zakelijk congres met vijfhonderd bezoekers wordt
onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Het is de start
van een reeks praktijktesten om op een gecontroleerde manier (veilig en
gezond) te experimenteren met een veilige heropening en te leren over wat
daarvoor nodig is. Met de praktijktesten worden data verzameld over een veilige
en verantwoorde organisatie van evenementen in een coronasamenleving en
wordt inzicht vergaard over welke combinatie van maatregelen de beste
bescherming biedt. Hiermee wordt gewerkt aan een perspectief.

In de communicatie over de fieldlabs moet naast de onderzoeksdoelstelling
duidelijk blijken en dat het geen voorbode is voor het opengaan van de
sector.
Door de Corona-maatregelen kunnen evenementen zeer beperkt
georganiseerd worden. Dit heeft dan ook grote impact op de evenementen
sector. Vanuit de evenementen sector is in samenwerking met de overheid
daarom Fieldlab Evenementen tot stand gekomen. Het doel van Fieldlab
Evenementen is om gevalideerde bouwstenen te ontwikkelen als bewijslast
van de veilige en betrouwbare aanpak, in co-creatie met bedrijven, overheden,
wetenschap, belangenorganisaties en publiek. Om daarmee vertrouwen te
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creëren bij de Rijksoverheid om zo toetsingskaders te verfijnen en de Coronaroutekaart aan te kunnen passen. Het programma van Fieldlab Evenementen
is gericht op differentiatie van verschillende evenementen (zakelijk en publiek)
en situaties (binnen en buiten, statisch of dynamisch, etc.) en het versneld
teruggaan naar volledige operatie voor evenementen.
Er volgen nog zeven events. Andere praktijktesten die binnenkort plaatsvinden
zijn een theatervoorstelling en twee voetbalwedstrijden. Daarnaast zal een
dance-event en live-concert binnen en een dance-event en live-concert buiten
plaats gaan vinden.
Lees meer over de Fieldlab Evenementen [9].
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VERKIEZINGEN;
VEILIGHEIDSBRIEFING VOOR
GEMEENTEN
Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de voorbereiding van de verkiezingen.
Op welke dreigingen en risico’s moet onze gemeente zich voorbereiden? Hoe
kunnen we omgaan met desinformatie? Waar kunnen we terecht met vragen
over maatschappelijke onrust? Welke digitale risico’s loopt mijn gemeente
richting de verkiezingen en hoe kunnen we deze beperken?

De laatste tijd bereikte de Rijksoverheid steeds vaker dergelijke vragen van
gemeenten. Daarom organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en
koninkrijksrelaties en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV) in samenwerking met Informatiebeveiligingsdienst (IBD),
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsnetwerk
maatschappelijke onrust (Omo) en het ministerie van Justitie en Veiligheid
(JenV) een veiligheidsbriefing voor gemeenten.
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan een digitale briefing.
Programma: Het programma van de veiligheidsbriefing is opgedeeld in vier
onderdelen. In ieder onderdeel wordt aandacht besteed aan
handelingsperspectieven, rollen en verantwoordelijkheden. De volgende
thema’s komen hierbij aan bod:
1. Toelichting bij het dreigingsbeeld en het profiel verkiezingen
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2. Maatschappelijke onrust met o.a. aandacht voor openbare orde
vraagstukken
3. Desinformatie
4. Digitale dreigingen
Voor wie: projectleiders verkiezingen, adviseurs veiligheid (OO,
crisisbeheersing, digitale veiligheid/CISO), adviseurs communicatie.
Wanneer: op donderdag 25 februari 14.00-16.00 uur en dinsdag 2 maart
14.00-16.00 uur.
Inschrijven: via veiligheidsbriefing@minbzk.nl [10] (met vermelding van naam,
gemeente, veiligheidsbriefing 1 of 2).
De VNG werkt samen met BZK aan de informatievoorziening. Meer informatie
hierover is te vinden op de website van de VNG. [11]
Kort geding Partij voor de Dieren t.a.v. briefstemmen
Vandaag (vrijdag 19 februari) heeft de voorzieningenrechter de vordering die
de Partij voor de Dieren heeft aangespannen over het briefstemmen
afgewezen. Vanwege de coronapandemie mogen 70+'ers per brief hun stem
uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jongere mensen met een
kwetsbare gezondheid mogen dat niet; de Partij voor de Dieren vindt dat
discriminatie.
Toelichting uitspraak
De maatregel om (alleen) voor 70-plussers briefstemmen mogelijk te maken is
vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De voorzieningenrechter
kan de Staat niet voorschrijven deze wettelijke maatregel uit te breiden naar
andere kiezers. Dat zou neerkomen op een bevel tot het maken van
wetgeving en zo’n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven.
Daarom heeft de rechter alleen beoordeeld of de maatregel voor het
briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. Dat is het geval. Het kiesrecht,
een fundamenteel recht, is onaangetast gebleven. Alle kiesgerechtigden
kunnen hun stem in een stemlokaal uitbrengen. De Staat heeft zich
ingespannen het stemmen op de stembureaus veilig te laten verlopen en extra
mogelijkheden gecreëerd voor alle kiezers om hun stem uit te brengen.
Kiezers kunnen vervroegd stemmen, op 15 en 16 maart, op verschillende
locaties. Verder is de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen uitgebreid van
twee naar drie volmachtstemmen per persoon.
Woordvoering over de uitspraak ligt bij BZK.
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HANDREIKING OPENBARE
MANIFESTATIES
Met burgemeesters en ambtelijk betrokkenen van de 22 VNOG gemeenten is een
handreiking openbare manifestaties gedeeld. Dit is een handig hulpmiddel, en
moet ook als zodanig worden bekeken, bij de aanpak van openbare
manifestaties zoals bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (Wom), die
potentieel lokaal, (boven)regionaal of landelijke impact hebben op openbare
orde en veiligheid, mobiliteit, (publieke) gezondheid en/of capaciteit van
(hulp)diensten tot gevolg hebben.

Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) van
kracht, deze maatregelen zijn noodzakelijk om verspreiding van het COVID-19
virus te voorkomen. Hoewel onder de Twm de Wom onverkort van toepassing
is gebleven en ook in deze tijden als uitgangspunt geldt dat demonstraties
zoveel mogelijk moeten worden gefaciliteerd, heeft de huidige
(gezondheids)situatie wel invloed op te maken afwegingen en eventueel te
stellen (nadere) beperkingen aan (aangekondigde) manifestaties.
Deze handreiking biedt aanvullende gemeenschappelijke uitgangspunten en
tolerantiegrenzen, die specifiek betrekking hebben op (aangekondigde of te
verwachten) orde verstorende manifestaties van groepen of individuen of
manifestaties waarbij verwacht wordt dat de COVID-19 maatregelen niet
nageleefd zullen worden. Hiermee wordt beoogd een duidelijk onderscheid
aan te brengen tussen gedrag dat beschermd wordt door de Wom en gedrag
dat te allen tijde onrechtmatig en/of onacceptabel is. Daarbij is er ook

18

bijzondere aandacht voor de positie van twee groepen; politici, bestuurders en
overheidsvertegenwoordigers, en (vertegenwoordigers van) pers en media.
De in deze handreiking opgenomen uitgangspunten en tolerantiegrenzen
worden toegepast met inachtneming van de specifieke lokale/regionale
context. Besluitvorming inzake het demonstratierecht vindt lokaal/regionaal
plaats.
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [12].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [13]
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