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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 coronavirus en de bestrijding daarvan.
Het aantal besmettingen daalt fors. Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het

ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Per zaterdag 5 juni
zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er
voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.
Actualiteit burgemeestersoverleg

Zoals u weet neem ik deel aan het burgemeestersoverleg’. In het burgemeestersoverleg van 4 juni
‘hebben we stilgestaan bij de versoepelingen die vanaf 5 juní in werking zijn getreden. Er is gesproken
over zelfbediening door publiek in de horeca; dit is volgens de geldende ministeriële regeling niet
toegestaan. Mensen dienen geplaceerd te worden en kunnen vanaf hun tafel de bestelling opgeven.
Deze regels gelden ook voor buitenterrassen en bijvoorbeeld in WOK restaurants.
Vervolgstappen openingsplan
Het openingsplan is aangepast. Er wordt één grote stap 4 gezet. Deze vierde stap in het openingsplan
staat nu op 30 juni gepland. Dan wordt naar verwachting het advies voor bezoek thuis en de
groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met
toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals

festivals, concerten en kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit
geldt ook voor dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juní besluit het kabinet of
stap 4 gezet wordt. Welke maatregelen dan verder nog worden losgelaten, is te zien in dit overzicht
van het openingsplan.

(geanoimserd)

de erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben.
lijke groet,

1 Het burgemeestersoverleg tjdens deze covid-19 crisis is een afstemmingsoverleg, dat s gebruikt om de burgemeesters 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. Daamaast is 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 organisatie.

