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De vorige raadsinformatiebrief over dit thema hebben we u geïnformeerd over de 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de afspraak van de 16 burgemeesters van de 

Veiligheidsregio uid-Limburg om zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen en uniformiteit 

na te streven. Mevr. Penn heeft als voorzitter van de Veiligheidsraad onlangs in een 

webinar voor de raadsleden verantwoording afgelegd over de periode tot { december en 

het verslag over deze periode heeft de raden ook bereikt. 

Sedert de vorige raadsinformatiebrief zijn de maatregelen verscherpt met 0.a. een 

avondklok tot 3 maart 04.30 uur. 

Instructie personeel thuis werken 

De verscherpte maatregelen hebben er toe geleid dat ook in onze organisatie een 

herhaalde verscherpte oproep is gedaan zoveel mogelijk thuis te werken. 

Vanaf maandag 25/1/2021 tot en met 2 maart geldt: iedereen werkt thuis, tenzij dat het 

voor het werk noodzakelijk is dat je op kantoor werkt. De uitzonderingen zijn benoemd, 

0.a. BOA's, KCC frontoffice, bodes, 4 collega's van IM, 2 collega's telefoondienst 

VVTH+ ‚en mensen met een medische indicatie 

Zijn thuis voorzieningen nodig dan kan dit bij de leidinggevende worden aangegeven. 

Gedurende de tweede coronagolf zijn enkele collega's besmet geraakt met het 

coronavirus. Deze besmettingen vonden hun oorsprong in de privésfeer en dankzij de 

adequate instructies rondom thuiswerken heeft dit verder geen gevolgen gehad voor de 

continuiteit van de cruciale werkprocessen in het gemeentehuis 

1. Handhaving en toezicht 

Vanaf het uitbreken van de COVID-19 pandemie voert de gemeente, samen met haar 

handhavingspartners zoals de politie, controles uit op de naleving van de landelijke 

maatregelen. De handhaving van de avondklok gebeurt door de politie. Terugkijkend 

naar de afgelopen periode levert dit het beeld op dat de inwoners van onze gemeente de 

regels over het algemeen goed naleven. Echte excessen komen niet of nauwelijks voor. 

Door onze burgers zijn er in het laatste kwartaal van afgelopen jaar en begin dit jaar, de 

periode waarin het aantal besmettingen weer is toegenomen, 65 meldingen ingediend 

met betrekking tot de naleving van de Corona-maatregelen. Als deze meldingen zijn in 

behandeling genomen door onze BOA's. Het ging dan om meldingen met betrekking tot 



samenscholingen van jeugd, (vermeende) feestjes, winkeliers of ondernemers die zich 

niet (volledig) aan de regels zouden houden. Ook wordt de fixi-app wel eens gebruikt 

door burgers om meningen te ventileren of om vragen te stellen. Het beeld is echter, 

zoals al aangegeven, dat de regels door het merendeel van onze inwoners goed worden 

nageleefd. 

Het college heeft recent een besluit genomen op grond waarvan het gedurende het 

carnavalsweekend (van vrijdag 12 tot en met woensdag 17 februari 2021) verboden is 

om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met 

alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod geldt in de openbare ruimte voor 

het gehele grondgebied van de gemeente. De reden voor dit besluit is gelegen in de 

COVID-19 pandemie en dient er toe om te voorkomen dat er in de openbare ruimte 

camavalsactiviteiten worden ontplooid. De gemeentelijke BOA's en de politie voeren 

controles uit op de naleving van het besluit. 

2. Het ondernemersloket 

Bij het digitaal ondernemersloket ingericht waar ondernemers met vragen terecht kunnen. 

Het betreft vooral doorverwijzingen naar instanties of aanbieders van 

ondersteuningsmogelijkheden en deelname aan netwerken of platforms. 

Verder vind regulier overleg plaats met diverse ondernemersverenigingen en is er met 

vertegenwoordigers uit de horeca sector en hun brancheorganisatie KHN regelmatig 

bestuurlijk overleg over actuele ontwikkelingen. Ook kunnen ondernemers gebruik maken 

van het gemeentelijke platform “Verenigt U”. 

3. Het sociaal domein: zoals Kinder(nood)opvang/onderwijs, Sport/Jeugd, 

Kwetsbare personen 

Onderwijs en kinderopvang. 

Scholen en kinderopvang waren sinds half december 2020 tot 8 februari '21 gesloten. 

Gedurende deze periode zijn de kinderopvang en de basisscholen wel open geweest 

voor Noodopvang. 

Gedurende de sluiting merkten scholen dat het aanta! kinderen die aangemeld werden 

voor noodopvang wekelijks opliep. Dit mede doordat steeds meer kinderen extra 

ondersteuning nodig hadden of in verband met een onrustige thuissituatie. Daarnaast 

merkten scholen en kinderopvanglocaties dat meer ouders die werken binnen de cruciale 

beroepsgroepen gebruik maakten van de mogelijkheid om kinderen aan te melden voor 

de noodopvang ( tov de eerste lockdown). 

Een aantal scholen binnen de gemeenten hebben de samenwerking gezocht met lokale 

kind partners ( MIK kinderopvang en Stichting Spelenderwijs) om te ondersteunen bij de 

noodopvang op de scholen. Dit om de leerkrachten zoveel mogelijk in te zetten voor het 

online thuisonderwijs. Daarnaast hebben consulenten van het sociaal team regelmatig 

contact gehad met intern begeleiders van scholen indien er zorgvragen waren. 

Vanaf maandag 8 februari zijn de basisscholen, speciaal (basis) 

onderwijs, kinderdagopvang en peuterspeelzalen weer geopend met inachtneming van 

de door het ministerie gestelde eisen. De voorbereidingstijd was voor scholen erg kort 

waardoor het een hectisch week is geweest voor alle scholen. Het is scholen gelukt om 

alle benodigde aanpassingen op basis van de gestelde regels door te voeren en waren 

dan ook erg blij dat ze alle kinderen weer konden ontvangen. Op 22 februari a.s. is er een 

bestuurlijk overleg met school bestuur Kom-Leren om hierover verder bij te praten. 

De buitenschoolse opvang (bso) blijft ook na 8 februari gesloten voor opvang. Groepen 

kinderen op de bso's zijn niet gelijk aan die op school. Het openen van de bso zorgt voor 



extra contacten en kan daardoor mogelijk tot extra besmettingen leiden. De bso blift wel 

open als noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. 

Jeugd aan zet 

Via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Eijsden-Margraten 

een subsidie aangevraagd voor lokale activiteiten om in coronatijd verveling bij de jeugd 

tegen te gaan. Eijsden-Margraten heeft daarom half januari een (video)oproep gedaan 

aan jongeren voor het indienen van leuke activiteiten. De indientermijn is inmiddels 

verlopen en er worden al ideeën opgepakt. Op 19 februari as. staan al de Wintergames 

gepland voor jeugdigen in de leeftijd van 7 /m 17 jaar. Uiteraard rekening houdend met 

de geldende coronamaatregelen. De komende periode worden nog verschillende andere 

ideeën samen verder opgepakt en uitgewerkt. 

Sportverenigingen. 

Om de verspreiding van het coronavírus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet n 

2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren 

impact gehad, waaronder de amateursport. 

Het ministerie van VWS heeft daarom in 2020 een regeling tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties (TVS) in het leven geroepen. Deze regeling was bedoeld voor de 

verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 

maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De 

gemeente Eijsden-Margraten heeft aan de bij haar hurende sportverenigingen de huur 

voor de maanden maart, april en mei 2020 al kwijtgescholden. Wij zijn daarvoor door het 

Rijk volledig gecompenseerd. 

Er wordt nu door het ministerie van VWS een nieuwe regeling voorbereid. 

Deze nieuwe regeling TVS is weer bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties 

die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 

31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Deze 

tegemoetkoming kan worden aangevraagd vanaf 9 maart 2021. 

4. Communicatie 

De nieuwe/ aangepaste maatregelen worden steeds gecommuniceerd via de 

gemeentelijke communicatiekanalen. Daarnaast wordt de pagina /nformatie coronavirus 

regelmatig aangevuld met nieuwe informatie voor bijvoorbeeld ondernemers en ouders 

die gebruikmaken van de noodopvang. 

Verenigt u 

Het platform Verenigt u i halverwege januari gelanceerd met een campagne met onder 

andere driehoeksborden, advertenties in de Etalage en aandacht op social media. 

Verenigingen, ondernemers en inwoners weten de weg naar het platform al te vinden. 

Gevarieerde oproepen en oplossingen om samen sterker te staan zijn al ingediend. De 

komende tjd wordt er verder gewerkt aan de bekendheid, groei en ontwikkeling van het 

platform. 

5. Het verenigingsloket 

In de regels is weinig veranderd, waardoor er momenteel niet veel vragen binnenkomen 

in het verenigingsloket. De vragen die binnenkomen betreffen jeugdregels en topsport. 

Daarnaast wordt nog advies gevraagd m.b.t. het naleven van de regels. 



6. KCC/dienstverlening 

De dienstverlening van het KCC wordt verleend voor alle strikt noodzakelijke producten 

en aanvragen. De meeste producten zijn digitaal te regelen. Aangiftes voor huwelijk, 

overlijden en geboorte gebeuren digitaal. De openingstijden zijn beperkter, maar dat 

heeft niet geleid tot wachttijden voor een aanvraag. Dagelijks wordt dit gecontroleerd. 

Een goede dienstverlening wordt hiermee geborgd. 

Voorbereidingen voor de verkiezingen liggen op schema. Er is voldoende inzet van 

medewerkers en burgers voor de verkiezingen omdat er vanwege corona meer handen 

nodig zijn om aan de coronamaatregelen tegemoet te komen. 

Mochten er vragen zijn, niet over individuele aangelegenheden of personen, dan kunnen 

ullie deze rechtstreeks of via de gríffie aan mij stellen. 

Ik hoop jullie voor nu weer voldoende geïnformeerd te hebben en reken op jullie begrip in 

deze tijd. 

Mede namens de gríffier herhaal ik de persoonlijke boodschap: Hou je gezond! 

De Burgemeester van Eijsden-Margraten, 

Dieudonné Akkermans 

(geanonimiseerd)


