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Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (coronawet)

Geachte leden van de raad,

Op 27 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen
covid-19 (coronawet). ln deze brief informeren wij u over de gevolgen van de coronawet en

wat dit betekent.

Tijdelijke wet
De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (coronawet) zal de huidige noodverordeningen gaan

vervangen en geldt in eerste instantie voor een periode van drie maanden. Deze wet zal
naar verwachting op 1 december 2020 in werking treden. Met deze wet komen de ministers

van VWS, J&V en BZK tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State

om de coronamaatregelen een structurele juridische grondslag te geven,

De noodverordeningen zijn immers bedoeld voor een acute crisis met beperkte duur en

inmiddels is al langere tijd sprake van een coronacrisis. lndien nodig kan de coronawet

steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt
ingetrokken, zodta deze niet meer nodig is.

Uitgangspunt van de coronawet is dat maatregelen ter bestrijding van de epidemie centraal,

bij ministeriële regeling, worden vastgesteld. Hierdoor wordt in beginsel bij ministeriële

regeling bepaald welke maatregel de minister van VWS landelijk, regionaal of lokaal kan

laten gelden.

De tijdelijke wet bevat een aantal ontheffings-, vrijstellings-, aanwijzings- en

bevelsbevoegdheden voor burgemeesters in concrete gevallen. Het is dus alleen in
specifiek in de wet benoemde gevallen dat lokaal afgeweken kan worden van de landelijke

maatregelen.
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Bevoegdheden
De minister bepaalt in overleg met het parlement de noodzakelijke maatregelen en legt deze

vast in ministeriële regelingen. De gemeenten voeren deze maalregelen uit en hebben

lokaal in bepaalde gevallen autonome afwegingsruimte.

De autonome afwegingsruimte kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van het risiconiveau

waarin de veiligheidsregio op dat moment is ingedeeld. De actuele situatie, waarbij er door
de inschaling in 'zeer ernstig' alleen landelijke maatregelen gelden, maakt het niet

aannemelijk dat er op korte termijn ruimte zal ontstaan voor deze autonome

afirvegingsruimte.

De rol van de burgemeester wordt met de coronawet weer groter omdat de

noodverordening wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de wet. De openbare orde

en veiligheidsbevoegdheden uit de Gemeentewet, Wet openbare manifestaties en het
gezag over de politie op grond van de Politiewet 2012 gaan weer terug van de voorzitter van

de veiligheidsregio naar de burgemeesters. Na afschaling van de regionale crisisorganisatie

blijft een stevige gezamenlijke inzet van gemeenten, GGD en veiligheidsregio noodzakelijk.

Op basis van de coronawet heeft de burgemeester de volgende mogelijkheden

1. Ontheffen
ln bijzondere gevallen en na advies van de GGD mag de burgemeester een uitzondering
geven op onder andere het verbod tot groepsvorming in een aangewezen plaats, het

openstellen van een publieke plaats of het houden van een evenement.

2. Handhaven
Met de komst van de tijdelijke wet wordt de burgemeester weer verantwoordelijk voor
handhaving om de naleving van regels te verzekeren als mensen zich op openbare plaatsen

niet aan de gedragsregels (kunnen) houden, of om activiteiten of gedragingen vanuit
besloten plaatsen (geen woning) te beëindigen, als er ernstige vrees is dat hierdoor

verspreiding van het virus wordt veroozaakt.

3. Bepalen van plaatsen waar maatregelen gelden

Deze bevoegdheid kan alleen als het in de desbetreffende ministeriële regeling als

mogelijkheid wordt genoemd. Te denken valt aan het aanwijzen van plaatsen waar
groepsvormingsverbod geldt (ministeriële regeling bepaalt welke regels dat zijn). Het

uitwerken van de omstandigheden waaronder dergelijke maatregelen kunnen worden

ingezet, blijft een bevoegdheid van de minister.

De rol van de voorzitter van de veiligheidsregio wordt kleiner. De voorzitter is bevoegd

besluiten te nemen op basis van de coronawet als de minister van VWS daartoe heeft

besloten vanwege dreigende effecten van meer dan lokale betekenis voor de bestrijding van

de epidemie. Als de voozitter van de veiligheidsregio besluiten neemt is deze

verantwoording schuldig aan de betrokken gemeenteraden. De voorzitter behoudt een

coördinerende rol op het gebied van de informatievoorziening, specifieke bevoegdheden op

basis van de wet publieke gezondheid en draagt zorg voor verstrekking van gegevens en

inlichtingen over de lokale omstandigheden aan de minister van VWS.
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De voorzitter blijft ook, namens de veiligheidsregio, deelnemen aan het landelijk
Veiligheidsberaad waar de voorzitters veiligheidsregio's de ontwikkelingen in de regio's met

de ministers van VWS en J&V afstemmen.

Vervolg
Zowel de crisisbeheersing als het dempen van maatschappelijke effecten daarvan vragen
voorlopig nog veel aandacht van de veiligheidsregio's en de gemeenten. Gezocht wordt
naar een goede vorm van samenwerking tussen alle betrokken partijen die recht doet aan

de huidige omstandigheden en de opgaven die er liggen, zowel maatschappelijk als met

betrekking tot de bestrijding van het virus. Doel is te komen tot een zorgvuldige balans
tussen de (voor crisisbestrijding noodzakelijke) regionale afstemming en de inzet van

bevoegdheden binnen reguliere (lokale) politiek-bestuurlijke verhoudingen, waarbij het

belangrijkste uitgangspunt blijft om in goede samenwerking de crisis en de gevolgen het

hoofd te bieden.

Uitgangspunten regionale vertaling
Vanuit het Rijk is een beleidskader ontwikkeld voor de regionale vertaling van de coronawet,

om eenduidigheid te creeren ten aanzien van uitleg en inzet van de noodzakelijke
maatregelen en bestuurlijk crisisoptreden, zowel regionaal als lokaal. Dit beleidskader is

geen dwingend instrument, maar is te zien als een handvat dat veiligheidsregio's en

gemeenten kan ondersteunen bij het maken van afspraken over het werken onder de

coronawet. Uitgangspunt is en blijft dat alle partijen samenwerken aan de bestrijding van de
coronacrisis.

Binnen de regio Zaanstreek-Waterland wordt dit in onderlinge afstemming passend
georganiseerd. Vooralsnog kiezen de bestuurders bin nen regio Zaanstreek-Waterland
ervoor om te blijven samenwerken binnen de huidige staande structuren. Dit betekent
daarmee dat aanpassingen in de samenwerking vooral betrekking hebben op de wijzigingen
in taken en bevoegdheden die het gevolg zijn van de invoering van de coronawet.

Over de werking en de gevolgen van de coronawet wordt een regionaal webinar
georganiseerd. ln overleg met de griffies wordt gekeken hoe hieraan invulling te geven

Wij gaan er van uit u voor nu voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

C. Heerschop J.C. Welage
urgemeester gemeentesecretaris


