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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De inwerkingtreding van de tijdelijke wet maatregelen Covid-19.
Inleiding
Op 1 december treedt de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking. Deze wet vormt nu de
formele wettelijke basis voor de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De wet wordt
nader uitgewerkt in een ministeriële regeling. Daardoor worden de huidige noodverordeningen
welke door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s worden vastgesteld in principe overbodig.
Slechts voor uitzonderlijke spoedeisende gevallen is de mogelijkheid opengehouden dat de
voorzitter van de veiligheidsregio, vooruitlopend op een ministeriële regeling, op basis van een
opdracht (aanwijzing) van de minister van VWS een noodverordening vaststelt, die ten hoogste
twee weken kan gelden.
Kernboodschap
Uitgangspunt van de wet is dat maatregelen ter bestrijding van de epidemie centraal, namelijk bij
ministeriële regeling, worden vastgesteld, waarbij differentiatie mogelijk is tussen bijvoorbeeld
gemeenten (en zodoende ook tussen bijvoorbeeld regio’s). Dit betekent dat in beginsel bij
ministeriële regeling wordt bepaald welke maatregelen landelijk, regionaal of lokaal gelden. Daar
waar de bestrijding lokaal kan, wordt met dit wetsvoorstel en onderliggende uitvoeringsregelingen
ruimte gemaakt voor lokale afwegingen.
Ook na inwerkingtreding van de nieuwe wet is de rol van de burgemeester beperkt, er is zeker bij
de huidige strenge maatregelen weinig ruimte voor ontheffingen of aanwijzingen. De
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burgemeester kan niet zelfstandig nieuwe maatregelen introduceren. De regie wordt landelijk
gevoerd door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De mogelijkheden van
de burgemeester onder de tijdelijke wet zijn:
o In bijzondere gevallen en na advies van de GGD mag de burgemeester een
uitzondering maken op onder andere het verbod tot groepsvorming in een
aangewezen plaats, het openstellen van een publieke plaats of het houden van
een evenement.
o Handhaven door middel van aanwijzingen, bevelen en een last onder
bestuursdwang of dwangsom. De burgemeester krijgt een bevoegdheid om
bevelen te geven die nodig zijn 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 dat hierdoor verspreiding van het virus wordt
veroorzaakt.
o Bepalen van de plaatsen waar aanvullende maatregelen gelden. Dit kan alleen
als dit in de desbetreffende ministeriële regeling als mogelijkheid wordt benoemd.
Te denken valt aan het aanwijzen van plaatsen waar een groepsvormingsverbod
geldt of het aanwijzen van plaatsen waar strengere regels gelden voor
evenementen.
Communicatie
Het informeren van de gemeenteraad zal gaan via verantwoording door de burgemeester over de
specifieke situatie in Heerhugowaard. De wet en de ministeriële regelingen zijn te vinden op de
website van de rijksoverheid. .
Vervolg
In de wet is expliciet gemaakt dat de burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad
conform de reguliere bepalingen in de gemeentewet. De burgemeester zal zijn verantwoording
daar niet toe beperken maar u ook actief blijven informeren en betrekken. De burgemeester zal,
net als de voorzitter van de veiligheidsregio dat deed, periodiek schriftelijk aan u rapporteren.
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