
Aan de leden van de Gemeenteraad en 

het college van B&W 

Onderwerp: Reactie Minister toepassing artikel 58d Wet publieke gezondheid (‘Bevoegdheid voorzitter 

van de veiligheidsregio’) 

Margraten, 21 december 2020 

Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College, 

In een eerdere raadsinformatiebrief stelden we u op de hoogte van de samenwerking binnen 

veiligheidsregio Zuid-Limburg onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)! waarbij de lokale 

burgemeester bevoegd blijft ten aanzien van ontheffingen, handhaving en aanwijzen van plaatsen 

waar bepaalde regels gelden. 

In diezelfde brief werd ook melding gemaakt van het gegeven dat, gezien de ernst van de crisis, het 

Veiligheidsberaad de minister had verzocht art. 58d Wpg (‘Bevoegdheid voorzitter van de 

veiligheidsregio’) in werking te stellen en dat u op de hoogte zou worden gesteld van het verloop 

hiervan. 

Reactie Minister toepassing artikel 58d Wet publieke gezondheid 

In reactie op dit verzoek heeft de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwezen naar de bewuste keuze in de wet om 

bevoegdheden bij lokale burgemeesters neer te leggen. De inwerkingtreding van artikel 58d is daarbij 

voorbehouden aan echt uitzonderlijke gevallen. 

Verder benadrukt de Minister dat er geen sprake is van een directe koppeling tussen een 

bevoegdheidsoverdracht enerzijds, en de epidemiologische omstandigheden (die op dit moment 

leiden tot een hoog inschalingsniveau van alle regio’s) en het gewicht van maatregelen anderzijds. 

Met andere woorden: de minister acht de overdracht van bevoegdheden conform artikel 58d in dît 

geval niet noodzakelijk, proportioneel noch conform bedoeling wetgever. 

Betekenis voor verdere samenwerking binnen veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Dat gezegd hebbende, licht de Minister toe dat het verleggen van een bevoegdheid van de 

burgemeester naar de voorzitter van de veiligheidsregio niet bij elk besluit dat andere gemeenten 

raakt nodig is, omdat burgemeesters in die gevallen ook zelf afstemming kunnen zoeken met 

omliggende gemeenten. Intergemeentelijke afstemming en overleg tussen burgemeesters is altijd 

mogelijk en soms ook aangewezen (vgl. artikel 170, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet). Die 

afstemming kan en zal ook plaatsvinden in het regionaal beleidsteam onder voorzitterschap van de 

voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

! De Twm voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de Wet publieke gezondheid. Dit hoofdstuk bevat de wettelijke 

grondslag voor extra maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van de epidemie. De coronamaatregelen zelf 

worden in ministeriële regelingen neergelegd. 



Niet alleen het regionaal beleidsteam en het daaraan gekoppelde burgemeestersoverleg, waarin de 

burgemeesters hun besluiten voor de bestrijding van covid-19 in dat verband onderling kunnen 

afstemmen, blijft functioneren. De voorzitter van de veiligheidsregio behoudt als voorzitter van het 

regionaal beleidsteam ook een coördinerende rol bij onder andere de afstemming over lokale 

besluiten en de bestuurlijke handhaving daarvan. 

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


