
 
Beste Horeca ondernemer, 

Tijdens de persconferentie van 14 september zijn door het Kabinet  een aantal nieuwe maatregelen 
aangekondigd die per 25 september zullen ingaan. Afgelopen week hebben ons vragen bereikt over 
de manier waarop de gemeente Roerdalen zal omgaan met de handhaving van het hebben van een 
coronatoegangsbewijs. 

Onderstaand nemen wij u mee in de afspraken die door het kabinet en het Veiligheidsberaad gisteren 
over de handhaving zijn gemaakt.   
Deze uitgangspunten onderschrijven wij en zullen wij als gemeente ook volgen: 

• Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de coronamaatregelen, dus ook 
voor het hebben van een coronatoegangsbewijs, testbewijs of herstelbewijs; 

• Ondernemers, verenigingen en instellingen moeten zelf controleren of bezoekers een geldig 
coronatoegangsbewijs hebben. Zoals ook door Horeca Nederland aangegeven mag dit 
efficiënt en praktisch worden ingeregeld;  

• Gemeenten houden risicogericht en steekproefsgewijs toezicht. Er zal sowieso gekeken 
worden naar locaties waar de kans op besmetting het grootst is. Maar ook locaties waar de 
kans op niet-naleven van de coronamaatregelen groot is zullen bezocht worden. 

• De gemeente grijpt in als de ondernemer, de vereniging of organisatie herhaaldelijk niet aan 
de controleplicht voldoet. Ook zal worden opgetreden wanneer met opzet niet aan de 
controleplicht voldaan zal worden; 

• De gemeente kan bij overtreding van de regels de ondernemer of organisatie waarschuwen, 
een last onder dwangsom opleggen of zelfs een locatie sluiten. 

Het kabinet erkent dat er een grote uitdaging ligt voor zowel de ondernemers als gemeenten om 
alles in goede banen te leiden.  
Wij onderschrijven daarbij het uitgangspunt dat verwacht mag worden dat ondernemers / 
instellingen / verenigingen en gemeente een maximale inspanning zullen leveren om ervoor te 
zorgen dat de gestelde maatregelen worden nageleefd door bezoekers. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksoverheid 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers) en Koninklijke Horeca Nederland 
(https://www.khn.nl/corona).  
Uitgebreidere informatie over de gemaakte afspraken tussen Kabinet en Burgemeester zijn te vinden 
op de website van het Veiligheidsberaad (https://www.veiligheidsberaad.nl/2021/09/22/afspraken-
kabinet-en-burgemeesters-handhaving-coronamaatregelen-met-coronatoegangsbewijzen/) 
 
Wij helpen u graag om te zorgen dat we allemaal weten welke regels gelden en hoe deze 
geïnterpreteerd dienen te worden. Samen zorgen we dat het besmettingsrisico zo klein mogelijk 
blijft. 
Specifieke corona vragen kunnen gesteld worden via het centrale mailadres corona@roerdalen.nl 
 
Voor nu wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke tijd en vertrouwen op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Openbare Orde & Veiligheid 
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