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Betreft: handhaving corona-maatregelen

Geachte heer, mevrouw,
Ons land en onze economie zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Na de lockdown
zag het toekomstbeeld er afgelopen juni en juli weer wat positiever uit. De regels werden
versoepeld en het dagelijkse leven kwam weer op gang. Helaas ging het in september
opnieuw mis en namen de besmettingen in hoog tempo toe. Uiteindelijk heeft dat geleid
tot verscherpingen van de regels. Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet besloten tot een
gedeeltelijke lockdown die uw bedrijf direct raakt.
Met deze brief vraag ik uw aandacht voor die verscherpte maatregelen. Het is van groot
belang dat wij allemaal de regels strikt naleven, zodat we zo snel mogelijk uit deze
tweede golf komen. Als dat lukt, worden de regels weer versoepeld. Dat is in het belang
van iedereen.
De meeste ondernemers hebben daar tot nu toe goed gehoor aan gegeven. Ondanks
alle onzekerheid en de daarmee samenhangende zorgen over hun bedrijf. Voorbeelden
van die inspanningen heb ik volop gezien en daar ben ik dankbaar voor.
Maar ik zie ook dat een deel van de ondernemers de afgelopen periode de regels
bewust lijkt te hebben genegeerd. Dat kan ik niet toestaan. Zeker niet in de fase waarin
ons land nu verkeert. Het brengt de gezondheid van Eindhovenaren en bezoekers aan
onze stad in gevaar en ondermijnt een effectieve bestrijding van deze crisis.
Daarom heb ik al vóór de bekendmaking gisteren van de gedeeltelijke lockdown
de toezichthouders op de noodverordening (dat zijn de toezichthouders en handhavers
van de gemeente en de politie) opdracht gegeven om strikter te handhaven.
Het vijfstappenplan, bij horeca-ondernemers bekend, dat we eerder hanteerden is
daarmee vervallen.
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De toezichthouders werken nu aan de hand van drie stappen zodra zij een overtreding
constateren:
(1) informeren via een zogenaamde aanwijzing;
(2) officiële waarschuwing;
(3) tijdelijke sluiting van de zaak.
Bij excessen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, gaan de toezichthouders
meteen over tot handhaving. Dat wil zeggen directe sluiting van het pand en/of
strafrechtelijke handhaving (d.w.z. opmaken van proces-verbaal).
Deze werkwijze geldt zowel voor horeca als detailhandel.
Ik snap dat de huidige maatregelen ingrijpend voor u zijn. Misschien wel leiden tot
frustratie en onbegrip. Toch ik ga ervan uit dat u meewerkt aan de huidige en
toekomstige regels.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met het
Ondernemersloket van de gemeente Eindhoven.
Namens het gehele college wens ik u sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

John (J.A.) Jorritsma,
Burgemeester van Eindhoven
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