
 

 
 

AANWIJZINGSBESLUIT BOA’S EN TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND 
MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 
VEILIGHEIDSREGIO DRENTHE VAN 16 MAART 2020 

 
Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe op grond van de 
artikelen 39, eerste lid, Wet Veiligheidsregio’s, 176 Gemeentewet en 4 van de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 

 
Overwegende: 
• dat in Nederland op 12 maart 2020 een landelijke maatregel is afgekondigd 
 inhoudende dat evenementen van meer dan 100 personen worden afgelast; 
• dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) op 13 maart 2020 een 
 aanwijzing heeft ontvangen van de minister voor Medische Zorg en Sport en van de 
 minister van Justitie en Veiligheid om uitvoering te geven aan de hierboven 
 afgekondigde maatregel; 
• dat de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid 
 op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen hebben afgekondigd;  
• dat naar aanleiding van de maatregelen de voorzitter van de VRD op 16 maart 2020 
 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe heeft vastgesteld en op 
 juiste wijze bekend heeft gemaakt; 
• dat op grond van artikel 4 van deze noodverordening de politie aanwijzingen kan 
 geven ter handhaving van het bepaalde in de noodverordening, welke aanwijzingen 
 stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd; 
• dat op grond van artikel 4 van de noodverordening de voorzitter van de VRD ook de 
 bevoegdheid heeft om BOA’S en toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met de 
 handhaving van de noodverordening; 
• dat het wenselijk is om meerdere toezichthouders aan te wijzen, teneinde de 
 naleving van de noodverordening verder te bevorderen; 
 
Gelet op: 
• artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht; 
• artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s; 
• artikel 176 Gemeentewet; 
• artikel 4 onder b en c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 

BESLUIT: 

Vast te stellen AANWIJZINGSBESLUIT BOA’S EN TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET 
DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILGHEIDSREGIO DRENTHE 

 
Artikel 1  Aanwijzing toezichthouders 

1. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b:  
alle buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam bij of voor de in artikel 1 van 
de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe genoemde gemeenten.  

2. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c:  
alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met de handhaving en toezicht, 
werkzaam bij of voor de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Drenthe genoemde gemeenten. 

3. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b: 
alle buitengewone opsporingsambtenaren, feitelijk belast met de handhaving en 
toezicht, voor zover tewerkgesteld bij of voor de in artikel 1 van de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe genoemde gemeenten. 
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4. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c: 
alle medewerkers van Stichting Veiligheidszorg Drenthe, feitelijk belast met de 
handhaving en toezicht, voor zover tewerkgesteld bij of voor de in artikel 1 van 
de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe genoemde gemeenten.  

 
Artikel 2  Citeertitel 
Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Boa’s en 
Toezichthouders in verband met de uitvoering van de Noodverordening Covid-19 
Veiligheidsregio Drenthe. 
 
Artikel 3  Inwerkingtreding 
Dit aanwijzingsbesluit treedt direct na bekendmaking in werking, door plaatsing op de 
website van de VRD.   
 
Vastgesteld op 20 maart 2020 
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, 
 

 
 
 
M. Out 
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