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Margraten, 26 mei 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. 

Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet 

Het kabinet heeft op 17 mei besloten dat het aantal IC- en ziekenhuisopnames voldoende gedaald is 

om de tweede stap van het openingsplan definitief te zetten. Dit betekent dat er vanaf 19 mei enkele 

coronamaatregelen worden losgelaten. Zo gaan onder meer de sportscholen weer open en is een 

bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium weer mogelijk. Op de website van de 

Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle versoepelingen. Op 17 mei werd ook een nieuwe planning 

van het openingsplan vastgesteld. Hierin staat welke vervolgstappen het kabinet wanneer wil zetten, 

mits de cijfers dit toelaten (zie bijlage voor bestuurljke routekaart). De derde stap zal op z'n vroegst 9 

juni gezet worden 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg!. In het burgemeestersoverleg van 7 mei 

hebben we stilgestaan bij de interpretatieverschillen tussen regio's bij de versoepelingen. Zo is in het 

burgemeestersoverleg van Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om vergelijkbare maatstaven te 

hanteren voor de openstelling van terrassen, als de gemeenten binnen Veiligheidsregio Limburg- 

Noord. Ook binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is afgesproken zoveel als mogelijk uniformiteit na 

te streven in handhaving en bij twijfel over interpretatie van regels samen een uniforme duiding te 

geven 

Wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19° 

Op dinsdag 11 meí is het wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen covid-19' (ook wel: wetsvoorstel 

toegangstesten) aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt dat testbewijzen tijdelijk 

kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals 

concertzalen, musea en theaters, evenementen en de horeca. Het is een tijdelijke maatregel om 

ervoor e zorgen dat deze sectoren eerder voor publiek open kunnen gaan. Pas nadat ook de Eerste 

Kamer heeft ingestemd zal de wet ingaan. Dit zal waarschijnlijk in juni 2021 zijn. 

Een aparte RIB over de situatie in onze gemeente volgt spoedig. 

   

   
  

     

    

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

let, 

leg tijdens deze covid-19 crisis is een afstemmingsoverleg, dat is gebruikt om de burgemeesters zowel 

rekken bij het beleid. Soms zijn besluiten achteraf toegelicht, met name bij landelijke maatregelen die 

Soms geven de burgemeesters juist vooraf input mee aan de voorzitter richting het Veiligheidsberaad 

ofichting e aarnaastis het burgemeestersoverleg gebruikt om extra kennis te ontvangen, bijvoorbeeld specifiek over 

infectieziektebestrijding. Tenslotte is het burgemeestersoverieg gebruikt om zaken af te stemmen voor wat betreft de impact op 

de gemeentelijke organisat 


