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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. Tijdens de persconferentie van 20 april werd
aangekondigd dat het kabinet de eerste voorzichtige stap neemt in het openingsplan per 28 april; zo
komt 0.a. de avondklok te vervallen, gaan winkels en terrassen deels open en mogen op

warenmarkten ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. De samenleving stap
voor stap openen is niet zonder risico's. Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie
tegen corona, en is ook de verwachting dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen.
Actualiteit burgemeestersoverleg
Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. I het burgemeestersoverleg van 23 april
hebben we stilgestaan bij de procesgang en invulling van de versoepelingen rondom evenementen.
Hoewel nog veel onduidelijk is over óf, wanneer en hoe er weer evenementen mogen plaatsvinden in
de nabije toekomst, wordt achter de schermen wel gewerkt om een overgang naar een samenleving
met evenementen straks goed te laten verlopen in Zuid-Limburg.
Opening buitenterrassen per 28 april 12:00u- 18:00u
Het kabinet heeft besloten dat de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden vanaf 28 april 2021
tussen 12:00 uur en 18:00 uur weer kunnen worden geopend. Dit besluit gaat gepaard met een aantal
voorwaarden, die maken dat deze stap veilig kan worden uitgevoerd. Terrassen moeten zich in de
buitenlucht bevinden (niet in foodhall of overdekt winkelcentrum, dus aan de bovenzijde of aan drie
zijden geopend). Voor verdere voorwaarden zie https://wwwrijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan

De nadere uitwerking van de versoepelingen zijn opgenomen in een wijziging van de Ministeriele
Regeling die op dit moment voorligt n de Tweede Kamer. Hieruit is duidelijk geworden dat de
openstelling voor buitenterrassen niet is toegestaan voor horeca-inrichtingen bij sportaccommodaties.
Grensverkeer

Nederland-

Duitsland

Als eerder bericht vraag ik samen met mijn collega burgemeesters uit regio's die aan de Duitse grens

liggen bij het ministerie (BZK, VWS) aandacht voor compensatie van testkosten en uitzonderingen van
test- en aanmeld eisen waar mogelijk. Op dit moment is men in het geval van transitverkeer (concreet:
Nieuwstraat te Kerkrade en Heringsbosch te Schinveld) vrijgesteld van de verplichtingen. Ik blijf
binnen de Veiligheidsregio en n samenwerking met EMRIC, de Provincie en de Euregionale partners,
mij inzetten voor verzachting van de impact van de Duitse maatregelen aan onze kant van de grens.
Voor de actuele en aanvullende informatie verwijs ik u naar de website van de Veiligheidsregio:

https://vrzl.nl/coronavirus
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Wetsvoorstel quarantaineplicht
Op dit moment ligt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel quarantaineplicht voor. De quarantaineplicht
houdt in dat alle reizigers uit aangewezen

risicogebieden, ongeacht met welk vervoersmiddel zij

reizen, 5 dagen in quarantaine moeten, tot zij een negatieve coronatest afleggen. Zonder negatieve
testuitslag duurt de quarantaine 10 dagen. Reizigers moeten, als zij naar Nederland komen, een
verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan en zijn zelf verantwoordelijk voor een
geschikte quarantaine-accommodatie. Voor reizigers per auto betekent het wetsvoorstel dat zij bij het
binnenrijden gecontroleerd kunnen worden op het bezit van een negatieve testuitslag en een
quarantaineverklaring. Wie per boot, trein of bus ons land binnen komt, wordt reeds door de
vervoerder gecontroleerd. Over het wetsvoorstel zal de Tweede Kamer en daarna ook de Eerste
Kamer, nog moeten beslissen.

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd)
Mr. J.E.M.
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