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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 
Onderwerp Handhaving coronamaatregelen horeca 

 

Datum 

 

23 september 2021 

 

Nummer 
  

RV-2146 

  

Steller vraag Riny van Leeuwen-

Berkvens 

Fractie CDA Deurne 

 

Portefeuillehouder 

 

Greet Buter 

  

Datum afdoening 8 oktober 2021 

 

 

Tijdens de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 16 september jongstleden 

heeft de portefeuillehouder (op de vraag hoe wordt besloten waar, op welke manier en op 

welke tijdstippen controles op coronamaatregelen in de horeca plaatsvinden) het volgende 

aangegeven: “Wat we doen is dat we heel gericht met onze handhavers een plan 

afspreken.”  

 

Vragen 

1. Waar kunnen wij deze plannen, die in de periode tussen 26 juni en 16 

september 2021 opgesteld zijn, inzien, zodat we na kunnen gaan welke 

horecagelegenheden in die periode gecontroleerd zijn en hoe vaak? 

Er is geen planning waarin is vastgelegd welke bedrijven wanneer worden 

gecontroleerd.  

 

Op onderstaande datums zijn controles uitgevoerd. Waar mogelijk is op wijkniveau 

inzicht gegeven waar toezicht is gehouden. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

commercieel (cafés en restaurants) en para-commercieel (sportkantines en 

gemeenschapshuizen). Per controledag is een locatie maximaal tweemaal bezocht. 

Om tijd zo efficiënt mogelijk in te zetten zijn geen controleverslagen opgesteld van 

locaties waar geen overtredingen zijn vastgesteld. Er is daarom geen volledig 

overzicht op te stellen per bedrijf.  

 

3 juli – Neerkant (commercieel en evenement) 

4 juli – Neerkant (commercieel en evenement) 

10 juli – Deurne Centrum, Zeilberg, Vlierden (commercieel) 

11 juli – Deurne Centrum, Zeilberg, Vlierden, buitengebied (commercieel en 

paracommercieel) 

30 juli – Deurne Centrum, Zeilberg, Neerkant (commercieel en paracommercie) 

31 juli – Deurne Centrum, Zeilberg, Vlierden en buitengebied (commercieel) 

1 augustus – Zeilberg (commercieel) 

7 augustus – Deurne Centrum, Zeilberg, buitengebied (commercieel en 

paracommercieel) 

21 augustus – Deurne centrum en Zeilberg (commercieel en paracommercie), 

buitengebied (evenement), 

28 augustus – Deurne Centrum en Zeilberg (commercieel), Liessel (commercieel en 

evenement) 

29 augustus – Deurne Centrum en Zeilberg (commercieel), Liessel (commercieel en 

evenement) 

5 september – Zeilberg (evenement)  

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bcfe8b3a-ce98-4e61-8ab3-dd5cce0f4580
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2. Heeft de gemeente Deurne een (handhaving en) toezichtprotocol? Zo ja, waar 

kunnen wij dit inzien? 

Er is voor corona geen specifiek (lokaal) toezichts- en handhavingsprotocol. Bij inzet 

van toezicht en handhaving geven we uitvoering aan de afspraken die gemaakt zijn in 

het Veiligheidsberaad (zie bijlagen).  


