
Aan de leden van de Gemeenteraad en 
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Onderwerp: Update van uw burgemeester m.b.t. het coronavirus en de bestrijding daarvan — nr. 8 van 

2021 

Margraten, 31 maart 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. Op dit moment nemen de besmettingen met 

het coronavirus toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint 

zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd tot en met 20 april. Eén 

maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uUr 

Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs 

is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week Ies op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn 

vroegst 26 april. 

Paasweekend 2021 

Met de verlenging van de maatregelen en het Paasweekend voor de deur, blijft de oproep om het 

aantal ontmoetingen zo veel mogelijk te beperken onverminderd van kracht. In het bijzonder blijf ik 

oproepen om drukte te vermijden. In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het 

opsporen van bronnen en contacten i lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest. 

Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid n gevaar brengt, kunnen 

handhavers optreden. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. In het burgemeestersoverleg van 12 maart 

hebben we stilgestaan bij de landelijke lijn van kabinet en Veiligheidsberaad rondom 

vergunningsaanvragen voor evenementen. 

Tijdelijke regeling subsidie evenementen 

Met de tijdeijke regeling subsidie evenementen’ heeft het Rijk recent besloten garant te staan voor 

gemaakte kosten wanneer een evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. 

De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland 

staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en 

zakelijke evenementen. Het kabinet spant zich in om 3 tot & weken voor het geplande evenement 

duidelijkheid te verschaffen. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de 

kosten terug als gift, voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden. Extra kosten die, boven 

op de voorzienbare kosten voor veiligheid, moeten worden gemaakt als er last-minute veiligheidseisen 

worden gesteld, vallen niet binnen deze regeling. Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona 

kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor 

meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. 

  Ter informatie: presentatie Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

Ter informatie deel ik met u een presentatie als gegeven door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

tijdens het Veiligheidsberaad van 8 maart. De presentatie gaat in op het maatschappelijk beeld van 

! 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 afstemmi 
    jdens deze covid-19 erisis is e 

      

  

    

        

   

  



Nederland in coronatijd en schetst hoe de maatschappelijke samenhang onder druk staat. Vooral 

jongeren en kwetsbaren worden geraakt. Denk hierbij aan een opmerkelijke daling in psychisch 

welbevinden en hogere werkloosheidscijfers. 

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

D. Akkermans 

(geanonimiseerd)


