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1. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel.

Per direct.

Luc Winants

B en W Adviesnota
Samenvatting
Op vrijdag 29 januari 2021 is, omstreeks 14:00 uur, door de burgemeester van Venray de
‘Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021’ (hierna: Noodverordening) uitgevaardigd. Dit
naar aanleiding van zeer dreigende signalen die bij verschillende overheidsinstanties binnen kwamen. In
diverse (afgeschermde) chatgroepen werd opgeroepen om naar de gemeente Venray te komen om
grootschalig ongeregeldheden te plegen, vernielingen aan te richten en de openbare orde zeer ernstig te
gaan verstoren.
De gemeenteraad is over deze verordening ook al per e-mail ingelicht op 29 januari 2021.
Conform artikel 176, derde lid, van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de noodverordening in de
eerstvolgende raadsvergadering na uitvaardiging hiervan te bekrachtigen. Het bijgevoegde raadsvoorstel
voorziet hierin.

Beoogd resultaat
Door op grond van de verordende bevoegdheid van de raad de noodverordening van de burgmeester van
Venray te laten bekrachtigen door de raad.

Argumenten
1-1

Deze noodverordening is d.d. 29 januari 2021 door de gouverneur van de provincie Limburg
akkoord bevonden. Na bekrachtiging door de raad blijft de noodverordening gelden tot de daarin
genoemde einddatum.

1-2

Het raadsvoorstel voorziet in bekrachtiging van de Noodverordening. Zonder bekrachtiging door
de gemeenteraad in haar eerste vergadering na de uitvaardiging van de Noodverordening, komt
deze van rechtswege te vervallen. Gezien de maatschappelijke onrust die nog altijd bestaat ten
aanzien van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een bekrachtiging van de
Noodverordening noodzakelijk en wenselijk om zo effectief en spoedig mogelijk te kunnen
optreden in geval de openbare orde, de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente Venray
moet worden hersteld.

Risico’s
Een noodverordening dient op grond van artikel 176 van de Gemeentewet zo spoedig mogelijk ter kennis
van de raad worden gebracht. De voorwaarden in de noodverordening vervallen wanneer de raad deze
noodverordening niet bekrachtigd.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
De Noodverordening is op 29 januari 2021 gepubliceerd op de gemeentelijke website en op overheid.nl.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
Voor het gebruik van een noodverordening dient sprake te zijn van ernstige (dreigende)
wanordelijkheden of een (dreigende) ramp. In geval van (dreigende) onlusten en rellen
(maatschappelijke onrust) - die mogelijk verband houden met de beperkingen als gevolg van de huidige
coronacrisis – is er sprake van (dreigende) wanordelijkheden. Deze dreiging was zeer reëel aanwezig.
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Indien het gevaar aanwezig is dat een grote onbepaalde groep personen ernstige wanordelijkheden
veroorzaakt, ligt de keuze van een noodverordening voor de hand.

Fatale termijnen
De voorwaarden in de noodverordening vervallen wanneer de raad deze noodverordening niet in de
eerstvolgende raadsvergadering, na het invoeren van de noodverordening, bekrachtigd.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel; Bekrachtiging Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021
2. Raadbesluit; Bekrachtiging Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021
3. Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021
Naslagwerk
N.v.t.
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Voorstel
1. Het bekrachtigen van de ‘Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021’.
Samenvatting
Op vrijdag 29 januari 2021 is, omstreeks 14:00 uur, door de burgemeester van Venray de ‘Noodverordening
wanordelijkheden Venray januari 2021’ (hierna: Noodverordening) uitgevaardigd. Dit naar aanleiding van zeer
dreigende signalen die bij verschillende overheidsinstanties binnen kwamen. In diverse (afgeschermde)
chatgroepen werd opgeroepen om naar de gemeente Venray te komen om grootschalig ongeregeldheden te
plegen, vernielingen aan te richten en de openbare orde zeer ernstig te gaan verstoren.
De gemeenteraad is over deze verordening ook al per e-mail ingelicht op 29 januari 2021.
Conform artikel 176, derde lid, van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de noodverordening in de
eerstvolgende raadsvergadering na uitvaardiging hiervan te bekrachtigen. Dit raadsvoorstel voorziet hierin.
Beoogd resultaat
Door op grond van de verordende bevoegdheid van de raad de noodverordening van de burgmeester van
Venray te bekrachtigen.
Argumenten
1-1

De Noodverordening is onmiddellijk in werking getreden na bekendmaking op de website van de
gemeente Venray en geldt tot het tijdstip waarop de burgemeester bekendmaakt dat de verordening is
ingetrokken, maar in ieder geval tot 10 februari 2021 om 4:30 uur (einde van de landelijke maatregel
‘avondklok’).

1-2

Deze noodverordening is d.d. 29 januari 2021 door de gouverneur van de provincie Limburg akkoord
bevonden. Na bekrachtiging door de raad blijft de noodverordening gelden tot de daarin genoemde
einddatum.

1-3

Het raadsvoorstel voorziet in bekrachtiging van de Noodverordening. Zonder bekrachtiging door de
gemeenteraad in haar eerste vergadering na de uitvaardiging van de Noodverordening, komt deze van
rechtswege te vervallen. Gezien de maatschappelijke onrust die nog altijd bestaat ten aanzien van de
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een bekrachtiging van de Noodverordening
noodzakelijk en wenselijk om zo effectief en spoedig mogelijk te kunnen optreden in geval de
openbare orde, de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente Venray moet worden hersteld.
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Risico’s
Een noodverordening dient op grond van artikel 176 van de Gemeentewet zo spoedig mogelijk ter kennis van
de raad worden gebracht. De voorwaarden in de noodverordening vervallen wanneer de raad deze
noodverordening niet bekrachtigd.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
De Noodverordening is op 29 januari 2021 gepubliceerd op de gemeentelijke website en op overheid.nl.
Financiële gevolgen
N.v.t.
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
Juridische gevolgen
N.v.t.
Rechtmatigheid
Voor het gebruik van een noodverordening dient sprake te zijn van ernstige (dreigende) wanordelijkheden of
een (dreigende) ramp. In geval van (dreigende) onlusten en rellen (maatschappelijke onrust) - die mogelijk
verband houden met de beperkingen als gevolg van de huidige coronacrisis – is er sprake van (dreigende)
wanordelijkheden. Deze dreiging was zeer reëel aanwezig.
Indien het gevaar aanwezig is dat een grote onbepaalde groep personen ernstige wanordelijkheden
veroorzaakt, ligt de keuze van een noodverordening voor de hand.
Fatale termijnen
De voorwaarden in de noodverordening vervallen wanneer de raad deze noodverordening niet in de
eerstvolgende raadsvergadering, na het invoeren van de noodverordening, bekrachtigd.
Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
Evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
1. 2021029 Noodverordening wanordelijkheden Venray
Naslagwerk
N.v.t.
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Besluit van de raad
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Bekrachtiging ‘Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021’
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De raad van Venray,
gelezen het advies van B en W,
besluit:
Het bekrachtigen van de ‘Noodverordening wanordelijkheden Venray januari 2021’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 februari 2021

De voorzitter,

De griffier,

L.M.C. Winants

S.A. Boere

