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Besluit van de Gezaghebber van Bonaire
Conform artikel 58e lid 5 Wet publieke gezondheid

Gelet op:

•

Art. 58e lid 5 Wpg

In een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriele regeling kan
aan de burgemeester c.q. de gezaghebber de bevoegdheid worden
toegekend om de plaatsen aan te wijzen waar de in die regeling
gestelde regels van toepassing zijn. Aan de uitoefening van de
bevoegdheid kunnen in die ministeriele regeling voorwaarden en
beperkingen worden verbonden.

•

Art. 589 Wpg

Bij ministeriele regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden
aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te
houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal
personen.

• Tijdelijke regeling Regeling van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de

•

maatregelen
covid-19 Bonaire

Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, van 19 november 2020, houdende
tijdelijke bepalingen voor Bonaire in verband met maatregelen ter
bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn,
laatstelijk gewijzigd op 16 oktober 2021 (Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19 Bonaire)

Ad vies
bestuurscollege
van 25 november
2021

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft
geadviseerd, gelet op de epidemiologische situatie, risico's met
betrekking tot inreizende personen en de belastbaarheid van de
publieke gezondheidszorg van Bonaire om de huidige maatregelen tot
en met 3 januari 2022 te verlengen.

Overwegende:

•

Oat het Bestuurscollege op 25 november 2021 heeft geadviseerd om, gezien de
epidemiologische situatie, het reele risico voor verdere verspreiding van de covid-19
epidemie en de belastbaarheid van de publieke gezondheidszorg, vanaf 27 november
2021 de geldende maatregelen te verzwaren met risicogestuurde maatregelen;

•
•
•

•

dat met risicogestuurde maatregelen wordt bedoeld dat wordt gekeken naar sectoren
waar besmettingen plaatsvinden en gerichte maatregelen op die plekken;
dat de besmettingen voornamelijk plaatsvinden in binnenruimten en bij hoogrisico
evenementen waar veel interactie tussen personen wordt gezien;
dat met de maatregelen wordt beoogd het aantal contacten tussen mensen drastisch
terug te brengen.
De Gezaghebber van Bo naire besluit:
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Besluit

Wettelijke
QrondslaQ
Art. 3.4, lid 1,
Winkels
Het is verboden zich in groepsverband op te Tijdelijke
houden in een winkel met meer dan twee regeling
personen.
maatregelen
covid-19
Bonaire
Horeca
Art. 4.4, lid 2,
Een eet- en drinkgelegenheid wordt slechts voor Tijdelijke
publiek opengesteld indien de beheerder er zorg regeling
maatregelen
voor draagt dat:
a. de eet- en drinkgelegenheid tussen covid-19
00.00 en 06.00 uur voor publiek Bonaire
gesloten is;
b. er niet wordt gezongen en of gedanst;
c. bezoekers
geplaceerd
zijn
en
uitsluitend van de aangewezen plaats
gebruikmaken; en
d. de afstandsnorm van 1 ,5 meter wordt
gehanteerd.
Art. 4.7
Discotheken
Het is verboden een discotheek voor publiek Tijdelijke
open te stellen.
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire
Art. 4.4, lid 2,
Casino's
Een casino wordt slechts voor publiek onderdeel c
opengesteld indien de beheerder er zorg voor en 4.11 , lid 3,
Tijdelijke
draagt dat:
a. Het casino tussen 02.00 uur en 06.00 uur regeling
maatregelen
voor publiek gesloten is;
b. de eet- en drinkgelegenheid van het covid-19
casino tussen 00.00 en 06.00 uur voor Bonaire
2

publiek gesloten is;
c. bezoekers geplaceerd zijn en uitsluitend
van de aangewezen plaats gebruikmaken;
en
d. de afstandsnorm van 1,5 meter wordt
gehanteerd.

5

Bioscopen
Een bioscoop wordt slechts voor publiek
opengesteld indien:
a. de beheerder er zorg voor draagt dat de
eet- en drinkgelegenheid van de bioscoop
tussen 00.00 en 06.00 uur voor publiek
gesloten is;
b. bezoekers geplaceerd zijn en uitsluitend
van de aangewezen plaats gebruikmaken;
en
c. de afstandsnorm van 1,5 meter wordt
gehanteerd.

6

Huwel ijksvoltrekkingen en uitvaarten
Het is verboden zich in publieke, openbare of
besloten plaatsen met meer dan honderd
personen in groepsverband op te houden, indien
daar een huwelijksvoltrekking of uitvaart
plaatsvindt.

7

8

Art. 4.4 lid 2
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire

•
'

Art. 5.3a, lid
1, en lid 3,
onderdeel a,
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire
Hygienemaatregelen
Art. 6.1
Op publieke plaatsen geldt:
Tijdelijke
a. Oat oppervlakten die personen met hun regeling
handen aanraken regelmatig worden maatregelen
schoongemaakt;
covid-19
b. dat binnenruimten, indien mogelijk, Bonaire
regelmatig worden geventileerd met
buitenlucht.
Mondkapj es voor contactberoepen
Art. 6.5
1. Beoefenaars van een contactberoep en Tijdelijke
klanten of patienten van de beoefenaars regeling
dienen een mondkapje te dragen.
maatregelen
2. Van de in het eerste lid bedoelde covid-19
verplichting zijn uitgesloten:
Bonaire
a. personen tot en met twaalf jaar;
b. personen die vanwege een beperking of
een ziekte geen mondkapje kunnen
drag en;
c. klanten
en
patienten
die
een
behandeling krijgen aan hun gezicht,
voor zover het contactberoep niet op
gepaste wijze uitgeoefend kan worden
op het moment dat de klant een
mondkapje draagt;
3

d. sekswerkers
zorglocaties.
9

10

en

personen

in

Rec reatief vervoer
1. Tussen 00.00uur en 06.00 uur is het
verboden om bedrijfsmatig recreatief
personenvervoer aan te bieden dat niet
primair verplaatsing van de ene naar de
andere locatie behelst,
2. lndien van toepassing draagt de
vervoerder er zorgt voor dat zich niet
meer dan een persoon in de kajuit
bevindt.
Groepsvorming
Het is niet toegestaan zich in groepsverband op
te houden met meer dan 10 personen op een
publieke, openbare of besloten plaats, niet zijnde
een woning en bijbehorend erf.

Art. 6.13, lid
1, onderdeel
c, en lid 3
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire

•
'

Art. 3.2,
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire

Evenementen
11

Evenementen
1. Evenementen kunnen op basis van de
Algemene Politiekeur Bonaire conform de
gangbare procedure worden aangevraagd.
2. Evenementen in een binnenruimte en met
meer dan 100 personen zijn niet
toegestaan.
3. Bij een evenement mag niet gezongen of
gedanst worden.
4. De afstandsnorm van 1,5 meter wordt
gehanteerd.

Art. 30, 31
APK en
Art. 5.1, lid
1, onder c,
en lid 3 en
art. 5.2a
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonaire

12

Sportevenementen
1. Het organiseren va n sportevenementen in
een binnenruimte is enkel toegestaan
indien er geen toeschouwers aanwezig
zijn.
2. Het organiseren van sportevenementen
buiten met toeschouwers is enkel
toegestaan met maximaal 50% van de
maxima le
bezettingscapaciteit
voor
publiek.

Art. 5.4, lid
5.2, lid 1 en
lid 2,art 5.2,
lid 2
Tijdelijke
regeling
maatregelen
covid-19
Bonai re

4

'

Artikel II
1. Dit besluit wordt na vaststelling gepubliceerd op www.bonairecrisis.com.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 november 2021 .
3. Dit besluit vervalt op 3 januari 2022 om 23:59 uur.
4. Dit besluit wordt aangehaald als: Gezaghebbersbesluit maatregelen covid-19 van 27
november 2021 .

ber 2021 .
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