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Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College, 

Middels deze raadsinformatiebrief houd ik u periodiek op de hoogte van ontwikkelingen met 

betrekking tot het coronavirus en de bestrijding daarvan. Met de start van het vaccineren gloort er licht 

aan de horizon. Echter, met de intrede van de ‘Britse coronavirusvariant’ en bovendien de verlenging 

van de huidige /ockdown maatregelen tot tenminste 9 februari '21, wordt ook duidelijk dat we er 

voorlopig nog niet zijn. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. Op 15 januari hebben we onder meer stil 

gestaan bij de mogelijke invoering van een avondklok, waarbij de handhaafbaarheid van een 

dergelijke maatregel is besproken. We hebben ook teruggeblikt op het webinar inzake de wet Tijdelijke 

maatregelen covid-19 dat terug te kijken is via: https://www. youtube. com/watch?v=xAgwZLL4h- 

k&feature=youtu.be 

  

Sfeerbeelden uit de operatie 

Onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) is een ministeriële regeling uitgewerkt. Reizigers 

die vanuit hoog-risicogebieden naar Nederland reizen moeten vanaf 29 december 00:00 uur 2020 een 

negatieve COVID-19 testuitslag kunnen tonen. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de 

import en verspreiding van het coronavírus tegen te gaan. De verantwoordelijkheid voor naleving van 

deze maatregel ligt bij de luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen. Ook op Maastricht 

Aachen Aïrport zijn controles ingeregeld om te controleren of aan deze maatregel wordt voldaan. 

Actuele Euregionale informatie 

Binnen het Interreg-project PANDEMRIC, dat als doel heeft de grensoverschrijdende samenwerking 

ten tijde van een pandemie te versterken, hebben ITEM?, de Euregio Maas-Rijn en EMRIC? een tool 

ontwikkeld voor burgers. Daar staan antwoorden op vragen over de richtlijnen betreffende reizen naar 

het aangrenzende buitenland. Deze tool is te vinden op https://euregio-mr.info/nl/ en op 

pandemric.info. De Q&A op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is eveneens hierop 

gebaseerd. 

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

* Het burgemeestersoverleg tijdens deze covid-19 crisis is een afstemmingsoverleg, dat is gebruikt om de burgemeesters 

zowel vooraf als achteraf te betrekken bij het beleid. Soms zijn besluiten achteraf toegelicht, met name bij landelijke 

maatregelen die een-op-een zijn omgezet. Soms geven de burgemeesters juist vooraf input mee aan de voorzitter richting het 

Veiligheidsberaad of richting het RBT. Daarnaast is het burgemeestersoverleg gebruikt om extra kennis te ontvangen, 

bijvoorbeeld specifiek over infectieziektebestrijding. Tenslote is het burgemeestersoverleg gebruikt om zaken af te stemmen 

voor wat betreft de impact op de gemeentelijke organisatie, 

? ITEM, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility 
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3 EMRIC, Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing 


