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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Help ondernemers met handhaving 

coronamaatregelen’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking inzake de gedachtewisseling over de coronacrisis op 16 december 

2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Help ondernemers met handhaving 

coronamaatregelen’ (RIS307393) aangenomen, waarbij het college wordt verzocht ondernemers te 

helpen in het handhaven van de coronamaatregelen door middel van ondersteuning van de politie 

en/of boa’s bij het aanpakken van overtreders wanneer het personeel hier niet (meer) toe in staat is. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

▪  ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving van coronamaatregelen in hun 

pand, zoals het dragen van een mondkapje en het maximumaantal mensen bijeen; 

 

Overwegende, dat: 

▪ ondernemers wordt verteld zelf te handhaven en pas de politie in te schakelen als dit niet lukt; 

▪  het aantal mensen dat de coronaregels overtreedt (veel) meer kan zijn dan het aanwezige 

personeel (bijvoorbeeld bij een ongewenst “coronafeestje” in een hotel), waardoor handhaven 

gevaarlijk kan zijn voor de ondernemer; 

 

Verzoekt het college: 

▪  ondernemers te helpen in het handhaven van de coronamaatregelen door middel van 

ondersteuning van de politie en/of boa’s bij het aanpakken van overtreders wanneer het 

personeel hier niet (meer) toe in staat is, 
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Hierbij informeert het college u over de afdoening van de motie. 

 

Zoals het college aan uw raad heeft gemeld, treden de politie en het handhavingsteam op bij excessen. 

Een voorbeeld van een exces is dat bezoekers niet luisteren naar ondernemers en weigeren de 

aanwijzing van de ondernemer op te volgen. Ten aanzien van die gevallen kan de ondernemer altijd 

een beroep op ondersteuning doen. Uiteraard geldt hierbij het voorbehoud dat in het beroep op 

ondersteuning voorzien kan worden op het moment dat dit binnen de beschikbare capaciteit van de 

politie en de Handhavingsorganisatie en de daarmee samenhangende prioritering mogelijk is. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


