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Margraten, 25 januari 2021

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. Op 20 januari 2021 scherpte het kabinet de
maatregelen verder aan vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten. Meest in het oog springend
hierbij, is het Kamerbesluit om per zaterdag 23 januari '21 een avondklok in te stellen.
Actualiteit burgemeestersoverleg

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. Op 15 januari hebben we het
verantwoordingsverslag van de voorzitter veiligheidsregio Zuid-Limburg besproken. U vindt dit verslag
via: https://publicaties.vrzl.nl/verantwoording2020. Vragen na ontvangst van dit verslag kunnen tot en
met 5 februari 2021 worden gericht aan gemeenten@vrzl.nl onder vermelding van ‘verantwoording’.
Een schriftelijke reactie op uw vragen kunt u dan uiterlijk 26 februari 2021 verwachten. Vragen kunnen
tevens worden gesteld tijdens het webinar 'Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg’
dat op 25 januari om 17Uu live te volgen is via: https://youtu.be/7Me72jBRIEc. Via dezelfde link is het
webinar terug te kijken.
Carnaval

Al in oktober 2020 hebben we, in samenspraak met de Gouverneur en na overleg met alle Limburgse
burgemeesters, gezamenlijk besloten om de vergunningplichtige carnavalsevenementen niet op de

traditionele wijze door te laten gaan. Ook landelijk is aangegeven dat er dit jaar geen sprake kan zijn
van georganiseerde vergunningplichtige evenementen tijdens het carnavalsweekend (12 U/m 17
februari 2021). Nu het carnavalsweekend nadert en de huidige /ockdown maatregelen tot en met 9
februari 2021 gelden, blijven er zorgen over de resterende risico's en mogelijke ongewenste
gebeurtenissen tijdens dit weekend.

In het burgemeestersoverleg van 22 januari hebben we als

burgemeesters van Zuid-Limburg besproken de risico's van het naderende carnavalsweekend in de
huidige context in te schatten, en voor de realistische en “worst case” scenario's, zo veel als mogelijk
uniforme (in ieder geval voor de provincie Limburg), preventieve en mitigerende maatregelen voor te
bereiden.

Monitoring noodopvang Zuid-Limburg
Over de hele linie wordt er momenteel massaal gebruik gemaakt van de noodopvang, waarbij er in de
gehele regio een vermeerdering van de vraag is ten aanzien van de eerste /ockdown. Scholen geven
aan dat de druk enorm is. Het afstandsonderwijs combineren met de drukke noodopvang, met minder
personeel door ziekte of quarantaine is een complexe uitdaging. In de gemeenten afzonderlijk wordt
er geanticipeerd op de knelpunten die ontstaan, zoals: noodopvang die vol is, opvang van AMC
kinderen of kinderen met een taalachterstand, gebrek aan digitale middelen en de verschillen in de

invulling van het afstandsonderwijs. Vanuit de ambtelijke adviesgroep is er blijvende monitoring op
deze situatie. Waar relevant wordt er ook via de landelijke kanalen aandacht gevraagd voor
bestaande knelpunten.
! Het burgemeestersoverleg tijdens deze covid-19 erisis is een afstemmingsoverleg,
zowel vooraf als achteraf te betrekken bij het

beleid.

dat is gebruikt om de burgemeesters

Soms zijn besluiten achteraf toegelicht,

met name bij landelijke

Soms geven de burgemeesters juist vooraf input mee aan de voorzitter richting het
g

of richting het RBT.

Daarnaast s het burgemeestersoverleg gebruikt
om extra kennis te ontvangen.

bijvoorbeeld specifiek over infectieziektebestrijding. Tenslotte is het burgemeestersoverleg gebruikt om zaken af te stemmen
voor wat betreft de impact op de gemeentelijke organisatie.

Evenementen

Er bereiken ons verschillende vragen over het, op termijn, weer toestaan van evenementen. We

constateren dat het perspectief hiervoor momenteel ontbreekt en hebben ons afgevraagd of we als
veiligheidsregio's, samen met het netwerk evenementen coördinatoren een rol kunnen spelen in het
creèëren van dit perspectief. Antwoord op deze vraag is dat het Rijk in principe aan zet is. Dit zorgt voor
diverse dilemma's op dit moment. In de branche, maar ook bij ons als overheden zelf
(vergunningstrajecten starten, capaciteiten plannen etc.). Vanuit onze regio speelt bovendien dat
eventuele maatregelen en ontwikkelingen steeds in samenhang met maatregelen in Duitsland en

België moeten worden beschouwd. We houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd)
D. Akkermans

