Aan

de leden van

de Gemeenteraad

en

het college van B&W
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Margraten, 19 april 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. Afgelopen week werd de roep om het stap
voor stap versoepelen, rekening houdend met de stand van de vaccinatie en hoe de epidemie zich
ontwikkelt, steeds luider. Hierbij was er met name een oproep om versoepelingen in de buitenruimte,
waaronder het openen van de terrassen, mogelijk te maken. Ook voor ons als burgemeesters van
Zuid-Limburg staat het heropenen van de terrassen met stip op één. Half februari hebben wij daarom
al een signaal afgegeven richting het Veiligheidsberaad met suggesties om een veilige, verantwoorde

en eerlijke heropening te faciiteren. Zoals eerder aangegeven is het Veiligheidsberaad met het
kabinet n overleg over een aangepaste routekaart/ openingsplan. Het kabinet is nu aan zet en beslist
wanneer versoepeling daadwerkelijk aan de orde is.
Actualiteit burgemeestersoverleg
Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. In het burgemeestersoverleg van 26 maart
hebben we stilgestaan bij de bestuurlijke handelingsperspectieven voor de fase die wij nu tegemoet
gaan. De zorg over de sociaal-maatschappelijke en economische effecten van de corona-maatregelen
wordt steeds groter. Ondertussen is duidelijk dat naast de gezondheidscrisis er ook sprake i van een
economische crisis en een sociaal-maatschappelijke crisis. Het is daarom zaak ook vanuit het
gezamenlijke perspectief van burgemeesters na te denken over de korte en middellange termijn. De
meerwaarde van het zoeken van verbinding op regionaal niveau wordt hierbij gezien.
Nederland

door Duitsland aangewezen

Vorige week

heeft de Duitse regering

als hoogrisicogebied

Nederland

aangewezen

als hoogrisicogebied.

Dit heeft

consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen. Samen met mijn collega
burgemeesters uit regio’s die aan de Duitse grens liggen, vraag ik bij het ministerie aandacht voor
compensatie van testkosten en uitzonderingen van test- en aanmeldeisen waar mogelij!
bijvoorbeeld voor aan elkaar gegroeide

gemeenschappen/

kernen, forenzen

en onderwijs.

De

ministeries van Buitenlandse Zaken (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn na
onze briefing en de signalen die zij van ons hebben gekregen aan het onderzoeken of en op welke
wijze de gevolgen van de Duitse maatregelen aan de Nederlandse kant van de grens kunnen
worden

verzacht.

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 bu!
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 e stemmen
voor wat betreft de impact op de gemeentelijke organisatie

