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BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE 

UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID VAN 25 MAART 2020 

 

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

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 39, eerste lid, Wet 

veiligheidsregio’s, artikel 176 Gemeentewet en artikel 4.2 sub b en c van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020 

 

 

Overwegende: 

 

 

- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 24 maart 2020 een 

aanvullende aanwijzing COVID-19 ontving van de minister voor Medische Zorg en 

Sport en van de minister van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de 

maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid om verdere 

verspreiding van het coronavirus (COVID-19)tegen te gaan; 

 

- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 25 maart 2020 de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 

2020 heeft vastgesteld; 

 

- dat er belang is bij het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 

van de Algemene wet bestuursrecht met het oog op de naleving van de 

voorschriften van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid van 25 maart 2020; 

 

 

 

Gelet op: 

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht; 

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

- artikel 176 Gemeentewet; 

- artikel 4.2 sub b en c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid van 25 maart 2020 

 

 

BESLUIT : 

vast te stellen het BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE 

UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO ZUID-

HOLLAND ZUID VAN 25 MAART 2020 
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Artikel 1 Toezicht 

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

19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020 bepaalde zijn belast: 

a. de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren 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. 

b. de ambtenaren die door de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

zijn aangewezen als toezichthouder. 

c. de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid. 

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

 

Artikel 2 Citeertitel 

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 26 maart 2020 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 25 maart 2020 

gelijk aan de inwerkingtreding van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid 25 maart 2020.  

 

 

Dordrecht, 26 maart 2020 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

 

 

 

 

mr. A.W. Kolff 
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Toelichting 

Het is wenselijk toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de 

naleving van de noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat 

toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid toezicht te houden. 


