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2020

Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College,
Wijziging tijdelijke regeling maatregelen covid-19
Op 14 decemberjl. hebben de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en
Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de geldende maatregelen te
verzwaren. We zijn daarmee opnieuw n een volledige /ockdown terecht gekomen.
Implicaties voor de samenwerking binnen veiligheidsregio Zuid-Limburg
Als eerder met u gedeeld is op 1 decemberjl. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking
getreden. Daarmee is de crisis waarin we verkeren niet veranderd, er.is alleen een verschuiving n de

bevoegdheden gekomen: van de voorzitter VR naar de lokale burgemeester.
Met de invoering van de Twm zijn we als regio tevens formeel afgeschaald naar GRIP 0.
De urgentie om de crisis regionaal te bestrijden met het landelijke pakket maatregelen blijft in ZuidLimburg echter uitdrukkelijk aanwezig: het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, de
grensligging, de hoge bevolkingsdichtheid en de sociale verwevenheid over gemeentegrenzen

heen

laten deze urgentie ook voelen.
Gezien de actualiteit en de ernst van de crisissituatie n onze regio en in het land heeft de voorzitter
veiligheidsregio Zuid-Limburg, n consultatie met de overige vijftien burgemeesters van diezelfde regio,
besloten om per direct terug op te schalen naar GRIP 4.
Het opnieuw opschalen naar GRIP 4 biedt belangrijke operationele voordelen. Zo schiet het
ondersteunende apparaat opnieuw in de crisisstructuur die de afgelopen periode adequaat is
gebleken. Op deze manier vindt afstemming en coördinatie op reeds gekende wijze plaats met
gemeenten en kan dit eenduidig vertaald worden naar een gezamenlijke aanpak. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan voorlichting en dat we hiermee aansluiten bij de landelijke inrichting van de
crisisstructuur zoals deze op dit moment prevaleert.

Het al dan niet op- of afschalen in de GRIP-structuur heeft op dit moment geen effect op de verdeling
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in de Twm. Immers, alleen
door een formeel besluit op grond van artikel 58d Twm van de minister van VWS kan een bepaalde
bevoegdheid van een burgemeester tijdelijk terug worden belegd bij de voorzitter veiligheidsregio.
Dat betekent dat ook onder de GRIP 4 de lokale burgemeester bevoegd blijt ten aanzien van
ontheffingen, handhaving en aanwijzen van plaatsen waar bepaalde regels gelden.
Gezien de ernst van de crisis heeft het Veiligheidsberaad de minister verzocht art. 58d Twm in
werking te stellen. Ik zal u per omgaande informeren als daarover een besluit is genomen.

Consequenties nieuwe regels
Ook in onze regio lopen we veelvuldig aan tegen onduidelijkheid in de nieuwe Ministeriële Regeling,
het spitst zich daarbij vooral toe op welke winkels al dan niet gesloten moeten zijn.
Tijdens een ingelast burgemeestersoverleg op 15 december l. hebben we afgesproken om de regels
streng te interpreteren, we zitten immers in een volledige /ockdown met als doel het aantal contacten
tussen mensen te beperken tot dat wat hoognodig is. Daarbij past het niet om de randen van de
regels op te zoeken, hoe zwaar de gevolgen voor onze inwoners en ondernemers ook zijn. Inmiddels
zijn er landelijk diverse vragen uitgezet om meer duidelijkheid te krijgen en daarmee ook uniforme
uitvoering in het land te bewerkstelligen.

Handhaving
Politie en boa's trekken gezamenlijk op in de handhaving van de covid-19 maatregelen, waarbij
landelijk verschillende speerpunten zijn gedefinieerd. Zo ligt de focus vooralsnog op het handhaven
van de ingestelde maatregelen met betrekking tot de anderhalve meter, groepsvorming en alcohol.

De jaarwisseling geldt hierbij als specífieke situatie met een andere focus en - voorbereiding. Prioriteit
is dan de veiligheid van hulpverleners (veiligheid publieke taak’), de veiligheid van burgers ('openbare
orde en veiligheid’), excessen rondom de naleving van covid-19 maatregelen, vuurwerkoverlast en
overlast in andere

zin.

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben, wens ik u alvast goede
feestdagen.

Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

