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Margraten, 17 februari 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 coronavírus en de bestrijding daarvan. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. In het burgemeestersoverleg van 5 

februari hebben we stil gestaan bij voortzetting van de /ockdown maatregelen tot en met tenminste 2 

maart 2021 en de gedeeltelijke versoepelingen: basisscholen en kinderopvang zijn vanaf 8 februari 

weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken 

tijden, ophalen bij de winkel. 

Notitie ‘Sneeuw en ijs in de lockdown’ [bijlage] 

Het doel van de /ockdown is om het aantal ontmoetingen zo veel mogelijk te beperken. 

Ook als je wilt genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk 

mensen te ontmoeten. Onder de huidige regels mag je naar buiten met mensen van je eigen 

huishouden, of in je eentje met één iemand van buiten je eigen huishouden. Dat betekent dat je 

sneeuwballen mag gooien met je eigen huishouden, of mag gaan schaatsen met één vriend of 

vriendin, dus in een groepje van twee mensen. Houd afstand van anderen en voorkom 

groepsvorming. Als het te druk wordt, ga dan weg. De andere regels van de /ockdown blijven natuurlijk 

ook gewoon gelden. 

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

  (geanonimiseerd)

D. Akkermans 

neesters   

! Het burgemeestersoverleg tijdens deze covid-19 erisis is een afstemmingsoverleg, dat is gebruikt om de burg 

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. Tenslotte is het burgemeestersoverleg gebruikt om zaken af te stemmen 

voor wat betreft de impact op de gemeentelijke organisatie. 

   


