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DE GEZAG HEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BO NAIRE
(archiefnr. 2020001940)
Overwegende:
-

-

dat de Gezaghebber op 14 mei 2020 de Noodverordening Covid-19 Bonaire heeft
vastgesteld;
dat de Gezaghebber laatstelijk op 22 mei 2020 de Noodverordening Covid-19 Bonaire
heeft gewijzigd;
dat de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 mei 2020, zoals gewijzigd op 22 mei
2020, geldig is tot 31 mei 2020, 00 :00 uur plaatselijke tijd;
dat de situatie die aanleiding gaf tot de Noodverordening Covid-19 van 14 mei 2020,
zoals gewijzigd op 22 mei 2020, nagenoeg gelijk is gebleven;
dat de Gezaghebber, na advies van het eilandelijk beleidsteam d.d. 29 mei 2020, het
daarom voor de handhaving van de open bare orde en veiligheid en de waarborging van
de publieke gezondheid noodzakelijk acht om de algemeen verbindende voorschriften
van de Noodverordening COVID-19 Bonaire, zoals gewijzigd op 22 mei 2020, te
wijzigen en verlengen.

Gelet op:
artikel 178 lid 1jo.179 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;
de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de
Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en
Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, laatstelijk gewijzigd
op 27 mei 2020.

HEEFT BESLOTEN
Artikel I
De Noodverordening COVID-19 van Bonaire van 14 mei 2020 wordt als volgt gewijzigd:
-

Artikel 8, lid 4 komt te luiden:

"4. Competities en oftoernooien zijn voor kinderen tot en met 17 jaar toegestaan."

I

Artikel II
De Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 mei 2020, zoals gewijzigd op 22 mei
2020, met onmiddellijke ingang te verlengen tot 10 juni 2020, 00 :00 plaatselijke tijd,
tenzij voor dat tijdstip tot verlenging of intrekking van de verordening is besloten.

-

Afschrift dezes te zenden aan :
Eilandsraad (ter bekrachtiging in de eerstvo/gende raadsvergadering)
KPCN,
KMAR,
Openbaar Ministerie,
Wnd. Rijksvertegenwoordiger,
Ministerie van Volksgezondheid,
Ministerie van Infrastructuur en Wat erstaat,
Ministerie van BZK, DG Koninkrijksrelaties,
Afdeling JAZ.

Toelichting
2

~~~

Wereldwijd is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep
A van infectieziektes. Bij de Noodverordening COVID-19 Bonaire van 14 mei 2020, zoals

gewijzigd op 22 mei 2020, heeft de Gezaghebber een aantal algemeen verbindende
voorschriften vastgesteld die dienen ter handhaving van de openbare orde en ter
bescherming van de publieke gezondheid in het kader van de bestrijding van het
coronavirus. De situatie die aanleiding gaf tot het vaststellen van de Noodverordening
Covid-19 van 14 mei 2020, zoals gewijzigd op 22 mei 2020, is nagenoeg gelijk gebleven.
Reden waarom de Gezaghebber, na advies van het eilandelijk beleidsteam d.d. 29 mei
2020, heeft besloten de bestaande maatregelen tot 10 juni 2020 te wijzigen en
verlengen.

Artikelsgewijs
Artikel 8 lid 4
In aanvulling op voorgaande algemene toelichting over de voorwaarden waaronder
onder meer sportaccommodaties weer open mogen zijn, geldt dat contactsporten voor
volwassenen verboden zijn. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, waterpolo,
(kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, voor
personen van 18 jaar en ouder niet mogelijk zijn. Onder competities bedoeld in het
vierde lid wordt verstaan: het in wedstrijdverband uitvoeren van sportactiviteiten door
verschillende teams en/of individuen. Het houden van competities is enkel toegestaan
voor jeugd-competities voor kinderen tot en met 17 jaar.
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