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Als gemeente krijgen wij regelmatig vragen over handhaving van de landelijke regels. Om u
meer inzicht te geven in het handhaven van de vigerende COVID 19 voorschriften delen wij
hierbij een bericht van het cluster Handhaving van de gemeente Sluis met u.

Bericht aan de ondernemers van de gemeente Sluis.
Tijdens de persconferentie van 12 januari 2021 is ons meegedeeld dat de lockdown minimaal tot 9
februari wordt verlengd. Dit is voor u als ondernemer geen goed nieuws.
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af maar de druk op de zorg is nog te hoog. Om het aantal
besmettingen en opnames van patiënten in de ziekenhuizen verder te laten dalen, moeten we onze
contacten zoveel mogelijk beperken. Alleen zo kan het virus zich minder snel verspreiden. Vooral de
onzekerheid over de ontwikkeling van nieuwe varianten van het coronavirus, maakt dat we extra
voorzichtig moeten zijn.
Om het virus onder controle te krijgen zijn landelijke regels en maatregelen opgesteld die wij met zijn
allen moeten naleven. Maar deze steeds wijzigende en aangescherpte regels en maatregelen maken
het er voor u als ondernemer niet gemakkelijker op. Zo hebben diverse sectoren de deuren zelfs
helemaal moeten sluiten. Het is begrijpelijk dat u als ondernemer onderzoekt waar de mogelijkheden
liggen om toch nog een vorm van omzet te genereren.
De landelijke regels zijn bekend, maar worden soms wisselend geïnterpreteerd. Zo mag afhalen bij de
horeca wel en is dit bij detailhandel niet toegestaan. Zij mogen hun artikelen dan weer wel aan huis
bezorgen. En dan zijn er nog de uitzonderingen. Dit alles roept soms vragen op of resulteert in
onbegrip wanneer men op het niet correct naleven van de regels wordt aangesproken door de
overheid.
De wetgever stelt ons als gemeente niet in de gelegenheid om af te wijken van de landelijke
bepalingen. De Boa’s en toezichthouders van de gemeente hebben als opdracht toe te zien op
naleving van de landelijk bepaalde regels met als doel het virus zo snel mogelijk onder controle te
krijgen. Onze intentie is hierbij niet om het u als ondernemer nog moeilijker te maken. In het geval van
het niet correct naleven van de regels, informeert de Boa/toezichthouder u over de geldende
maatregelen en adviseren zij u over mogelijke alternatieven. Wordt bij een tweede controle dezelfde
overtreding weer vastgesteld, dan volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij een derde overtreding kan
sanctionerend worden opgetreden.
Om deze moeilijke tijd door te komen, is het belangrijk om wederzijds begrip voor elkaar op te
brengen. Als gemeente proberen wij u in deze tijd zo goed mogelijk te ondersteunen en van
voldoende informatie en advies te voorzien. Heeft u vragen of kunnen wij met u meedenken over
mogelijke alternatieven? Neem dan contact op met het Ondernemersloket via
ondernemen@gemeentesluis.nl of 0117-457000.
Wij wensen u sterkte voor de komende tijd en hopen er samen met u het beste van te maken.

