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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. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. Afgelopen vrijdag 22 januari 21 is 

gesproken over het al dan niet doorgaan van de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeesters hebben 

behoefte aan duidelijkheid; op dit moment wordt er binnen de Zuid-Limburgse gemeenten alles op 

alles gezet om de verkiezingen binnen het afgesproken maatregelenpakket zorgvuldig te organiseren 

en uit te voeren. Ondertussen is vanuit VNG het signaal uit gegaan richting het ministerie van BZK en 

de Tweede Kamer dat de uitvoeringskracht van gemeenten grenzen kent: wanneer er tot meer 

maatregelen wordt besloten dan het huidige wetsvoorstel regelt, kunnen gemeenten niet waarborgen 

dat het stemproces zorgvuldig verloopt en de uitslag betrouwbaar tot stand komt. 

Tijdens het burgemeestersoverleg van 22 januarí is tevens vooruitgeblikt op het webinar 

‘Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg' dat terug te kijken is via: 

https://youtu.be/7Me72iBRIEC 

Demonstraties 

Er is, ook op landelijk niveau, momenteel veel aandacht voor het onderwerp ‘demonstraties’. Vanuit 

het Veiligheidsberaad wordt het RIVM gevraagd om advies t.a.v. gezondheidsrisico's bij 

demonstraties. Demonstreren is een grondrecht, ook nu, maar er kunnen wel voorwaarden gesteld 

worden aan een demonstratie (denk aan max. aantal, max. duur). Ook kan op basis van actuele 

informatie bepaald worden of nadere beperkingen of wellicht zelfs een verbod nodig is; deze toetsing 

vindt plaats op grond van de WOM (wet openbare manifestaties). Het thema van de demonstraties 

speelt geen rol. Landelijk uitgangspunt is dat demonstraties niet plaatsvinden tussen zonsondergang 

en zonsopgang. 

Carnaval 

In een eerdere raadsinformatiebrief informeerde ik u dat we als burgemeesters van Zuid-Limburg de 

risico's van het naderende carnavalsweekend in de huidige context inschatten en voor de realistische 

en “worst case” scenario's, zo veel als mogelijk uniforme preventieve en mitigerende maatregelen 

voorbereiden. Ambtelijk zijn een aantal thema's geïdentificeerd, is een prioritering aangebracht en 

wordt de noodzakelijk geachte aanpak uitgewisseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe om te gaan 

met het bij zich hebben en nuttigen en van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte alsook het 

plaatsen van geluidsboxen aan de gevel of in ramen van horeca-inrichtingen. 

! Het burgem: dat s gebruikt om de bur 

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 

V idsberaad of richting het RBT. Daarnaastis 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 organiati 
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Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

  (geanonimiseerd)

D. Akkermans 


