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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 coronavírus en de bestrijding daarvan. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. Afgelopen vrijdag 29 januari is onder 

andere gesproken over de zorgen die in Zuid-Limburg leven ten aanzien van carnaval. Besproken is 

dat deze zorgen bij monde van de voorzitter nogmaals gedeeld worden in het Veiligheidsberaad. Er 

wordt nadrukkelijk ook aansluiting gezocht bij buurregio's in het vertalen van deze zorgen naar het 

landelijke niveau. Daarnaast is de Maastrichtse aanpak carnaval besproken en gedeeld met de 

burgemeesters. Deze aanpak (specifiek gericht op de Maastrichtse situatie) verbiedt 0.a. het bij zich 

hebben en nuttigen en van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte alsook het tijdelijk plaatsen 

van geluidsboxen aan de gevel of in ramen van horeca-inrichtingen. Het is belangrijk hierbij te 

vermelden dat deze aanpak als voorbeeld gebruikt kan worden, waarbij lokaal maatwerk noodzakelijk 

blijft. 

In het burgemeestersoverleg van 5 februarí is tevens afgesproken om als (Zuid) Limburgse 

burgemeesters burgers een hart onder de riem te steken en hen op te roepen om hun vastelaovends- 

kriebels te uiten op een manier die passend is binnen de geldende maatregelen. 

GGD staat klaar om te vaccineren op drie locaties (Kerkrade, Geleen, MECC Maastricht) 

Sinds het eerste prikmoment op 15 januari heeft GGD Zuid-Limburg zo'n 10.000 personen 

gevaccineerd. Vanaf afgelopen december is de GGD flink aan het opschalen om zich voor te bereiden 

op de grootschalige vaccinatie die gaat plaatsvinden. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat wordt 

gewerkt met drie priklocaties, op centraal gelegen plekken in de regio. Hiermee hoopt de GGD niet 

alleen de reisafstand voor haar inwoners te verkleinen, maar ook de drempel voor vaccinatie te 

verlagen. Voor meer informatie zie: https://www.ggdzl.nl/nieuws/nieuwsitem/article/agd-zuid-limburg- 

kondigt-tweede-en-derde-priklocatie-aan-wij-zijn-e-klaar-voor! : 

  

  

Routekaart kabinet 2 februari 2021 [bijlage] 

Op 2 februari is door de rijksoverheid een nieuwe versie van de zogenaamde routekaart gedeeld. 

Deze routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. De 

routekaart bevat 4 risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald op risiconiveau 4 (zeer 

ernstig). Dat is het zwaarste niveau. Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die 

bijvoorbeeld gelden voor thuisbezoek, werk, huwelijken, begrafenissen en crematies. Maar ook voor 

horeca, onderwijs, kinderopvang en contactberoepen. Meer informatie over de verschillende 

tisiconiveaus is te vinden op het Dashboard coronavirus. 

! 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 

Stersov sters 
    jdens deze covid-19 erisis is een afstemm 

    

  

        

      

   

  



Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

D. Akkermans 

(geanonimiseerd)


