Handelingskader voor Drentse gemeenten betreffende bijeenkomsten van 100 personen
of meer
Donderdag 12 maart 2020 zijn er extra maatregelen afgekondigd voor heel Nederland, om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat zijn de maatregelen en wat betekenen deze
voor u.
De vier al bekende maatregelen waren:





Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden

De extra maatregelen zijn (van de website van de Rijksoverheid):
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd
sociaal contact. Bel pas met huisarts als er klachten zijn en deze verergeren.
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote
gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek
aan kwetsbare personen te beperken.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor
publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs, sportwedstrijden etc.
Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.
De voorzitter van het regionaal beleidsteam van de veiligheidsregio Drenthe, de
burgemeesters gehoord hebbende en gelet op de aanwijzing van de minister van justitie
en veiligheid d.d. 13 maart 2020, besluit:
-

De openbare raadsvergaderingen vinden plaats zonder publiek in de raadszaal (dit geldt
niet voor ambtenaren en de pers).
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast.
Horeca-activiteiten zijn niet toegestaan met meer dan 100 personen in de lokaliteit (per
object/ zaalruimte).
Gemeenten benaderen actief organisatoren van evenementen en bijeenkomsten met meer
dan 100 personen om te informeren over het verbod.
Alle sport- en of recreatieve activiteiten, onder andere in een zwembad, met minder dan
100 personen kunnen gewoon plaatsvinden.
Dit besluit is van kracht tot en met 31 maart 2020.

Aldus besloten,

M.L.J. Out
Assen, 13 maart 2020

