
 
 

Noodverordening aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering 

van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

van 15 maart 2020  

 

 

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van 

artikel 39, eerste lid, Wet veiligheidsregio’s en artikel 176 Gemeentewet  

 

 

Overwegende: 

 

- dat in Nederland op 12 maart 2020 een landelijke maatregel is afgekondigd 

inhoudende dat evenementen van meer dan 100 personen worden afgelast; 

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland op 13 maart 2020 een 

aanwijzing ontving van de minister voor Medische Zorg en Sport en van de minister 

van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de hierboven genoemde 

afgekondigde maatregel; 

 

- dat de minister voor Medische Zorg en Sport en van de minister van Justitie en 

Veiligheid op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen hebben afgekondigd waaronder 

de sluiting van eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, - kantines, coffeeshops, 

sauna's en sexclubs en scholen met uitzondering van voor kinderen van ouders van 

cruciale beroepen (zie lijst www.rijksoverheid.nl); 

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 15 maart 2020 in de 

Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020 de 

maatregelen oplegt; 

 

- dat er belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet 

bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de 

Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; 

 

 

Gelet op: 

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s; 

- artikel 176 Gemeentewet; 

- de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

 

BESLUIT : 

vast te stellen de NOODVERORDENING AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND 

MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING CORONAVIRUS VEILIGHEIDSREGIO 

ZUID-HOLLAND ZUID: 

 

 

Artikel 1 Toezicht 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening 

Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020 bepaalde zijn belast: de 

ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Algemene 

plaatselijke verordeningen in de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid. 

2. De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten. 

 

Artikel 2 Citeertitel 



 
 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Noodverordening aanwijzing 

toezichthouders Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt op 15 maart 2020 om 18.00 uur in werking en geldt tot en met 

6 april 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

De voorzitter van de veiligheidsregio is op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s jo. 

172 lid 2 Gemeentewet bevoegd overtredingen van de Noodverordening Coronavirus 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te beletten en te beëindigen en zich daarbij van de 

onder zijn gezag staande politie te bedienen. In deze noodverordening worden voorts 

gemeentelijke toezichthouders aangewezen en belast met het toezicht op de naleving 

van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

 


