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Aanleiding
Update #10 Coronacrisis 

Informatie
Het weer intrekken van de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown hebben wij ervaren als 
een moment van relatieve opluchting. Helaas stagneert de daling van het aantal besmettingen. 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 8 december maakte het kabinet dan ook bekend geen 
versoepelingen van de coronamaatregelen te kunnen afkondigen. Kerst en Oud & Nieuw zullen dit 
jaar dan ook net zo karig plaatsvinden als al die andere afgelaste of aangepaste jaarlijkse 
hoogtepunten. 

Besmettingen in Heusden
De landelijke cijfers en communicatielijn treft u op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. De 
beschikbare cijfers gaan over 25 november t/m 8 december. Heusden telde in die periode 229 
besmettingen, 1 ziekenhuisopname en 3 overledenen. 

Carbidschieten
Het college stelt voor om de gehele oudjaarsdag en nieuwjaarsdag een tijdelijk verbod op 
carbidschieten in de gemeente in te stellen. Om dit tijdelijke verbod juridisch te verankeren is het nodig 
dat de gemeenteraad tijdelijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpast. 
In Heusden koesteren we de rijke traditie van het carbidschieten rondom oud en nieuw en bij 
huwelijken. Vanwege de bijzondere omstandigheden door corona moeten we het dit jaar echter 
zonder deze traditie doen. Belangrijke reden om tijdens de komende jaarwisseling geen 
carbidschieten toe te staan is dat we het risico op ongelukken zoveel mogelijk willen beperken, zodat 
de zorg niet onnodig belast wordt. De zorgen richten zich hierbij overigens niet op de ervaren 
carbidschieters, maar meer op degenen die dit jaar als alternatief voor vuurwerk voor het eerst met 
carbid wilden gaan schieten. 
Daarnaast wil het college voorkomen dat mensen in groepen bij elkaar komen en zou het toestaan 
van carbidschieten voor extra complicaties bij de handhaving van het algehele vuurwerkverbod 
kunnen zorgen. De knallen van carbid en vuurwerk zijn soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Meer informatie
Op www.heusden.nl/coronavirus blijven we alle informatie bundelen. Als u vragen heeft, dan kunt u 
deze stellen via griffie@heusden.nl. Wij beantwoorden ze zo snel mogelijk. 
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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 3 december 2020 

Bestemd voor colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten in Brabant-Noord 

 

 

Landelijke maatregelen   

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. De daling van de besmettingscijfers verloopt nog steeds 

erg traag. Daarom zijn de maatregelen die golden vanaf 17 november opgenomen in de huidige 

ministeriële regeling. Daarnaast is het vanaf 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in 

publieke ruimtes. Voor verdere informatie hierover zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-gaat-in  

Over de implicaties van de Tijdelijke Wet Maatregelen (Twm) wordt verderop in deze brief dieper 

ingegaan.   

 

De persconferentie van 8 december en de ministeriële maatregelen van 15 december moeten voor de 

kerstperiode en de jaarwisseling meer duidelijkheid bieden 

 

Huidig beeld besmettingen in Brabant-Noord 

De Veiligheidsregio verkeert momenteel nog steeds in niveau ‘zeer ernstig’. In week 48 (23 november 

t/m 29 november) zijn 1.311 personen woonachtig in de veiligheidsregio Brabant-Noord positief 

gemeld. Het aantal zichtbare clusters is vorige week toegenomen van 65 naar 73. De 73 clusters 

betreffen voornamelijk clusters in het onderwijs (voorgezet-beroeps-universitair) en langdurige zorg. 

De leeftijdsgroep 19-29 jaar heeft het grootste aandeel in het aantal besmettingen, gevolgd door 50-

59 jarigen. 

 

Op coronadashboard.rijksoverheid.nl wordt de actuele situatie ten aanzien van het coronavirus op 

landelijk niveau weergegeven. Vanuit deze pagina kan doorgeklikt worden naar specifieke informatie 

over de situatie in Brabant-Noord. 

 

Landelijk testbeleid ‘asymptomatisch’ 

Op 1 december is het landelijk testbeleid gewijzigd. Vanaf nu wordt ook ‘asymptomatisch’ getest, wat 

betekent dat nu ook mensen zonder klachten worden getest. Het gaat hier om mensen die naar voren 

zijn gekomen uit het bron- en contactonderzoek en melding via de CoronaMelder-App, omdat zij in 

nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Zij worden hiervoor door de 

GGD benaderd. Mensen kunnen zich dus niet op eigen initiatief melden voor een test zonder dat er 

sprake is van klachten. 

 

Rijksvaccinatiestrategie  

Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het coronavirus is, zal dit snel en zorgvuldig zijn weg 

vinden naar de bevolking. Ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische risicogroep behoren, 

zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten 

met covid-19 worden als eerste gevaccineerd. Het kabinet volgt daarmee het advies van de 

Gezondheidsraad. Het betreft een voorlopig advies. De te kiezen strategie hangt sterk af van de 

epidemiologische situatie en de werking van vaccins. Dit kan betekenen dat de strategie de komende 

maanden nog kan wijzigingen. Ook komt er een uitgebreide informatiecampagne over het vaccin en 

het belang van vaccineren. Vaccinatie is gratis en vrijwillig. Voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/een-vaccin-tegen-het-coronavirus  
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Teststraten  

De 3 testlocaties in de regio BN (Cuijk, Uden en ’s-Hertogenbosch) zijn allen op de nieuwe locaties 

operationeel. De GGD is tevreden over de locaties en de logistiek van deze weersbestendige 

testlocaties. Met de capaciteit van 1.600 testen per testlocatie zijn de teststraten in BN klaar voor een 

grote testvraag en dus verdere opschaling.  

Op dit moment is de gemiddelde tijd tussen verzoek afspraak en de daadwerkelijke afspraak 13 uur. 

De gemiddelde tijd tussen afname test en testuitslag is nu 24 uur. 

 

Beeld Zorginstellingen 

De bezetting binnen de cohortlocaties en het aantal benodigde cohortlocaties lijkt te stabiliseren, maar 

blijft hoog. We zitten op een plateau, waarbij de prognose aangeeft dat de gewenste daling nog op 

zich laat wachten. Dat geeft dus ook aan dat er voor de komende weken nog geen sprake is van 

afschaling van de cohortcapaciteit. Zowel bij de ziekenhuizen als in de langdurige zorg blijft de druk 

enorm. 

 

Binnen de GGD Hart voor Brabant geldt dat zorgmedewerkers prioritair getest worden. Het streven is 

dat dezelfde dag de testuitslag bekend is, uiterlijk om 07.00 uur de volgende dag.  

 

Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) 

Vanaf 1 december jl. is de Twm van kracht geworden. De Twm geldt voor de komende 3 maanden. 

Voorheen werden de maatregelen door een aanwijzing van de minister in een noodverordening 

verwerkt, dat is niet langer het geval. De Twm werkt met ministeriële regelingen waarin de 

maatregelen zijn vastgelegd. De minister VWS zal in overleg met zijn collega’s van BZK en JenV de 

ministeriële regelingen aanbieden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij hebben dan een week de tijd 

om zich in de nieuwe voorgestelde maatregelen te verdiepen en daarover het debat te voeren. De 

ministeriële regelingen zullen een 3-wekelijkse cyclus aanhouden.  

 

Veranderende rollen van voorzitter en burgemeesters  

De minister van VWS is eindverantwoordelijk voor de bestrijding van de epidemie. Naarmate de 

situatie verbetert, en het risiconiveau in regio’s wordt afgeschaald, zal er meer ruimte komen voor 

lokaal maatwerk. De positie van voorzitter en burgemeesters verandert daardoor. Belangrijk is dat de 

burgemeesters meer lokale vrijheden krijgen, mits de ministeriële regeling hen die bevoegdheid 

verstrekken. De rol van de voorzitter zal vooral informerend en coördinerend van aard zijn. Zo is hij 

verantwoordelijk om maandelijks, namens de burgemeesters van de Veiligheidsregio, de minister van 

VWS op de hoogte stellen d.m.v. gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor de landelijk de 

statistieken en informatievoorziening rondom de beeldvorming. En zal hij afstemming in het RBT 

moeten organiseren tussen de burgemeesters om zoveel mogelijk eenduidigheid te stimuleren in de 

bestrijding van de pandemie. 

 

Veranderingen in de structuur van de crisisbestrijding covid-19 

Met ingang van de Twm verandert hoofdzakelijk weinig voor de partners in de crisisbestrijding. Binnen 

de Veiligheidsregio blijven wij, met elkaar, zoveel mogelijk werken binnen de bekende en bestaande 

structuur en werkwijze zoals we gewend zijn sinds deze crisis. Zo borgen we de informatie en kennis 

en kan elke gemeente een beroep blijven doen op benodigde expertise (zoals bijvoorbeeld de 

juristenpool). 

 

Binnen de Veiligheidsregio zijn we alvast bezig om onze crisisbestrijding omtrent covid-19 aan te 

passen op de mogelijkheid van meer lokaal maatwerk. Er wordt momenteel gekeken op welke 

manieren de afstemming en coördinerende rol van de voorzitter en de uitvoering daarvan het beste 

ingevuld en opgepakt kunnen worden.  

 



Verantwoording en informatievoorziening richting Rijk 

De minister VWS verzorgt maandelijks aan de Eerste en Tweede kamer een overzicht ten behoeve 

van de geldende maatregelen. Om de minister te voorzien van informatie over de huidige 

ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio, zal de voorzitter namens alle burgemeesters hem 

informatie toesturen. Het Rijk onderzoekt momenteel welke informatie zij wil ontvangen, 

 

Toezicht en handhaving 

Het afgelopen weekend zagen we dat er in sommige regio’s grote drukte ontstond in winkelgebieden. 

Dit leidde ertoe dat sommige steden zoals in Eindhoven de winkels eerder gesloten werden. In onze 

regio is het relatief rustig en beheersbaar gebleven. Onze regio heeft geen grote druktes ervaren. Wél 

zijn wij druk bezig om verspreiding zoveel mogelijk te stimuleren. Daarnaast worden er maatregelen 

getroffen zoals het bijvoorbeeld het inzetten van een gastheer/-vrouw, looproutes en communicatie.   

  

Kerst, jaarwisseling en jongeren 

Het is algemeen bekend dat dit jaar een uitzonderlijk jaar is en de jaarwisseling anders beleefd wordt 

dan voorgaande jaren. Hierop wordt multidisciplinair voorbereid. 

Momenteel worden door het impactanalyseteam de bestuurlijke scenario’s in kaart gebracht rondom 

de kerstperiode en jaarwisseling. Op 26 november is binnen het burgemeestersoverleg de eerste 

discussie geweest ten aanzien van het thema jeugd/jongeren. Op die manier doorleven de 

burgemeesters met elkaar de (lokale) dilemma’s en kan er afstemming plaatsvinden. Het 

impactanalyseteam draagt daar vooral aan bij, middels het doorleven van dilemma’s en het realiseren 

van afstemming. 

 

De persconferentie van 8 december en de ministeriële maatregelen van 15 december moeten voor 

kerst en de jaarwisseling meer duidelijkheid bieden.  

 

Communicatie  

De novembereditie van de Brabantse Impactmonitor is gepubliceerd. Dit keer is er speciale aandacht 

voor de impact van corona op jongeren. De impactmonitor is hier te vinden:  

https://publicaties.brabant.nl/brabantse-impact-monitor-november-2020/cover/.  

 

https://publicaties.brabant.nl/brabantse-impact-monitor-november-2020/cover/


                                     
Datum   : 8 december 2020

Eenmalig geen carbidschieten tijdens oud en nieuw

Het college van Heusden stelt de gemeenteraad voor om de komende jaarwisseling een tijdelijk 
verbod op carbidschieten in de gemeente in te stellen. Het verbod geldt voor zowel de gehele 
oudejaarsdag als nieuwjaarsdag. Om dit tijdelijke verbod juridisch te verankeren is het nodig 
dat de gemeenteraad tijdelijk de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpast.

“In de gemeente Heusden koesteren we de rijke traditie van het carbidschieten rondom oud en nieuw 
en bij huwelijken waarbij met carbid zogenoemd de bruid wordt ‘losgeschoten’. Vanwege de 
bijzondere omstandigheden door corona moeten we het dit jaar echter zonder deze traditie doen”, legt 
burgemeester Willemijn van Hees toe. “Belangrijke reden om tijdens de komende jaarwisseling geen 
carbidschieten toe te staan is dat we het risico op ongelukken zoveel mogelijk willen beperken, zodat 
de zorg niet onnodig belast wordt.” De zorgen richten zich hierbij overigens niet op de ervaren 
carbidschieters, maar meer op degenen die dit jaar als alternatief voor vuurwerk voor het eerst met 
carbid wilden gaan schieten.

Groepsvorming
Daarnaast wil het college voorkomen dat mensen in groepen bij elkaar komen. “Carbidschieten is een 
echte groepsactiviteit en groepsvorming is in deze coronacrisis niet toegestaan.” Tot slot zou het 
toestaan van carbidschieten voor extra complicaties bij de handhaving van het algehele 
vuurwerkverbod kunnen zorgen, omdat de knallen van carbid en vuurwerk soms nauwelijks van elkaar 
zijn te onderscheiden. 

Begrip
Op basis van gesprekken met enkele ervaren carbidschieters verwacht burgemeester Van Hees dat 
de meeste carbidschieters in de gemeente wel begrip hebben voor het besluit. “Sommigen waren toch 
al niet van plan om dit jaar met carbid te gaan schieten. Anderen vinden het wel jammer, maar 
snappen het ook.” 

Na 1 januari is carbidschieten in de gemeente Heusden weer toegestaan. “Waarbij dan de 
coronaregels natuurlijk nog wel gelden”, aldus Van Hees.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Communicatie gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 12 95. 


