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PLAATS, 10 juni 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. 

Derde stap openingsplan wordt definitief gezet 

Het kabinet heeft op 28 mei besloten stap 3 van het openingsplan op zaterdag 5 juni 2021 te zetten. 

Dit betekent dat het kabinet verdere versoepelingen doorvoert. Vanaf 5 juni gaan de meeste publiek 

toegankelijke locaties in ons land onder voorwaarden open, waaronder restaurants, bioscopen en 

musea. Met toegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten en/of locaties meer, zoals meer 

bezoekers. Voor een volledig overzicht van de maatregelen die in stap 3 van het openingsplan 

versoepeld worden verwijs ik u graag naar de bijlage. 

Actualiteit burgemeestersoverleg 

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg'. In het burgemeestersoverleg van 21 mei 

hebben we stilgestaan bij de versoepelingen die vanaf 19 mei in werking zijn getreden. Ook is 

stilgestaan bij enkele vragen waaronder de verduidelijkingsvraag over het maximale aantal personen 

dat aanwezig mag zijn bij de repetitie van een fanfare, zangkoren of de harmonie. Bij dergelijke 

vragen worden wij als burgemeesters blijvend ondersteund door het werk van de ambtelijke 

adviesgroep covid-19 VRZL bestaande uit gemeenteambtenaren uit de verschillende gemeenten van 

Zuid-Limburg. Antwoorden op deze vragen worden via de wekelijkse tranches gedeeld. 

Vaccinatiebewijs in Duitsland 

In het burgemeestersoverleg van 21 mei is ook het signaal afgegeven dat vaccinatiebewijzen in de 

Nederlandse taal in Duitsland niet geaccepteerd zouden worden; dit was problematisch vanwege het 

vele grensverkeer tussen bewoners uit onze regio en Duitsland. Vanuit de Veiligheidsregio is dit 

signaal gedeeld met het Veiligheidsberaad. Ook is bij de Kreis Heinsberg en de StädteRegion Aachen 

aangedrongen op coulance wanneer bewijzen in de Nederlandse taal worden aangeboden. Deze 

coulance is ook daadwerkelijk toegepast, zo is gebleken uit de omgevingsanalyse die de VRZL heeft 

uitgevoerd. Sinds 30 mei jl. is Nederland voor Duitsland niet langer een ‘hoogincidentiegebied’ maar 

een risicogebied, hetgeen minder strenge regels met zich meebrengt. In gedeeltes van Duitsland 

wordt bovendien de covid-stempel die nu op verzoek in het zgn. gele boekje wordt gezet, 

geaccepteerd als bewijs van vaccinatie. Voor de actuele stand van zaken zie: Webform (nl) - 

PANDEMRIC. 

Wetsvoorstel 'Tijdelijke wet testbewijzen covid-19” 

Op 25 mei is het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet testbewijzen covid-19' (ook wel: wetsvoorstel 

toegangstesten) aangenomen door de Eerste 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 te zorgen dat deze sectoren eerder voor publiek open kunnen gaan. 

* Het burgemeestersoverleg tjdens deze covid-19 crisis is een afstemmingsoverleg, dat is gebruikt om de burgemeesters zowel 

vooraf als achteraf te betrekken b het beleid. Soms zijn besluiten achteraf toegelicht, met name b landelijke maatregelen die 

een-op-een zijn omgezet. Soms geven de burgemeesters juist vooraf input mee aan de voorzitterrichting het Veiigheidsberaad 

of ichting het RBT. Daamaast is het burgemeestersoverleg gebruikt om extra kennis te ontvangen, bijvoorbeeid specífiek over 

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

de gemeentelike organisatie. 



Wetsvoorstel ‘Quarantaineplicht’ 

Op 25 mei . is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege 

quarantaineplicht voor reizigers' door de Eerste Kamer behandeld en aangenomen. Met de 

quarantaineplicht moeten reizigers uit aangewezen hoogrisicogebieden verplicht tien dagen in 

quarantaine. Na vijf dagen mogen mensen zich, als zij geen klachten hebben die kunnen duiden op 

een coronabesmetting, laten testen. Als deze test negatief is, kan de quarantaine beëindigd worden. 

De wet is op 1 juni 2021 in werking getreden. Van burgemeesters wordt gevraagd om - in 

samenwerking met de andere gemeenten binnen hun veiligheidsregio - de handhaving van de 

quarantaineplicht uit te voeren. Binnen onze regio geldt gemeente Maastricht als aanspreek- en 

coördinatiepunt, gemeentes blijven zelf verantwoordelijk voor controles en eventuele vervolgacties. 

le erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben. 

ijke groet, 

(geanonimiseerd)


