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Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College,
Middels deze raadsinformatiebrief houd k u periodiek op de hoogte van ontwikkelingen met
betrekking tot het coronavirus en de bestrijding daarvan.
Vierde stap openingsplan wordt definitief gezet

Het kabinet heeft op 18 juni besloten stap 4 van het openingsplan op zaterdag 26 juni te zetten. Dit
betekent dat alles weer open gaat, waarbij anderhalve meter afstand houden de norm is. Daar waar
anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij
evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een
coronatoegangsbewijs. Verder vervallen vanaf26 juni de beperkingen voor het aantal bezoekers dat
mensen thuis mogen ontvangen. Ook mogen werknemers die nu nog thuis werken, in overleg met hun
werkgever, maximaal de helft van hun tijd op kantoor werken. Voor een volledig overzicht van de
maatregelen die in stap 4 van het openingsplan versoepeld worden verwijs ik u graag naar de bijlage.
Verdere afschaling

Gelet op de stand van de landelijke besluitvorming is de vraag wanneer ook in Zuid-Limburg verder
afgeschaald kan worden, voorgelegd aan de burgemeesters. Het Veiligheidsberaad zal n de zomer
twee keer digitaal vergaderen (12 juli en 16 augustus) en er wordt een vervolgopdracht verstrekt aan
het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) voor de invulling en verdergaande afbouw van de
meest noodzakelijke crisis-infrastructuur tijdens en na de zomer.
Op 25 juni heeft het RBT, in afwachting van het definitieve besluit van het Veiligheidsberaad, voorlopig
besloten om per 1 juli 2021 van GRIP 4 naar GRIP 0 af te schalen. Zowel het RBT als de
burgemeesters zijn het eens geworden met de volgende aanpak voor de komende periode:
- _ Het'afgeschaalde' RBT zal als afstemmingsoverleg nog tweemaal bij elkaar komen in de
week van het Veiligheidsberaad van respectievelijk 12 juli en 16 augustus;

- _ Het burgemeestersoverleg! wordt per 25 juni 2021 beëindigd en zal op afroep bij elkaar
worden geroepen, indien nodig.
Tenslotte is afgesproken dat men in gezamenlijkheid wenst te evalueren hoe deze laatste fase in de
crisisbestrijding is verlopen om hieruit ook lessen te trekken voor de toekomst.
Evenementen

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, vraagt in zijn brief van 15 juni (zie bijlage)
aandacht voor de capaciteit en inzetbaarheid van politie en hulpdiensten bij evenementen. Het
volledige gezamenlijk statement van het Veiligheidsberaad en de minister is in bijgevoegde brief terug
te lezen.
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u afdoende geïnformeerd te hebben.
et,

erleg tijdens deze covid-19 crisis is een afstemmingsoverleg, dat is gebruikt om de burgemeesters
raf te betrekken bij het beleid. Soms zijn besluiten achteraf toegelicht, met name bij landelijke
een zijn omgezet. Soms geven de burgemeesters juist vooraf input mee aan de voorzitter richting het
ichting 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
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