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Procesbrief VRG aan raden m.b.t. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Geachte raad,
Binnenkort treedt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (hierna: ‘covidwet’) in werking. De Eerste Kamer
heeft hiermee op 27 oktober jl. ingestemd. De huidige planning is dat de covidwet op 1 december 2020 in
werking zal treden1. Dit heeft gevolgen voor de bevoegdheden. De invoering van de covidwet heeft op
zichzelf geen gevolgen voor de inhoud van de maatregelen m.b.t. COVID-19 die landelijk worden bepaald.
Ook de ondersteunende crisisorganisatie in Groningen, zowel bestuurlijk als operationeel, blijft in enige
vorm bestaan. In deze brief leest u hierover meer.
Bevoegdheden en werkwijze tót 1 december
Net als eerder heeft afgelopen dinsdag het Kabinet in de persconferentie van de premier en de minister van
VWS de maatregelen bekend gemaakt die gelden voor de komende weken. Half december gebeurt dit
weer. Net als in de afgelopen acht maanden zijn de landelijke maatregelen in de veiligheidsregio’s omgezet
in een regionale noodverordening, waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio het bevoegd gezag is.
De voorzitter is bevoegd gezag, omdat sinds 12 maart 2020 GRIP4, net als in alle veiligheidsregio’s in
Nederland, is afgekondigd en daarmee artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s van kracht is. Deze luidt:
“In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan:
a) de artikelen 4 tot en met 7 van deze wet;
b) de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot
en met zesde lid;
c) de artikelen 11, 14, eerste lid, 56, eerste en vierde lid, en 62 van de Politiewet 2012;
d) de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet openbare manifestaties.” 2

1

De ingangsdatum is nu bepaald op 1 december 2020. Dit is in de afgelopen periode al enkele malen veranderd. Mocht
deze toch nog wijzigen, dient overal waar in deze brief ‘1 december’ staat, de nieuwe datum worden gelezen.
2 Wet veiligheidsregio’s, artikel 39, lid 1.

2 van 5

Pagina

Procesbrief VRG aan raden m.b.t. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Onderwerp

Artikel 40 van de Wvr beschrijft de wijze waarop de voorzitter verantwoording dient af te leggen aan de
raden over de wijze waarop hij toepassing heeft gegeven aan genoemde artikelen. Tussentijds is dit steeds
gedaan met informatiebrieven en informatiebijeenkomsten voor raadsleden. Na 1 december volgt nog een
brief.
Bevoegdheden en werkwijze vanaf 1 december
Vanaf 1 december 2020 treedt de covidwet in werking en is artikel 39 van de Wvr niet meer van kracht voor
COVID-19. De bevoegdheden liggen weer bij de burgemeesters van de afzonderlijke gemeenten. De
burgemeester legt dan achteraf verantwoording af aan de raad over het handelen en de genomen besluiten
m.b.t. de coronamaatregelen. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van democratische
legitimatie.
De regionale noodverordening wordt vanaf dat moment dan ook ingetrokken, de voorzitter is immers niet
meer bevoegd gezag conform artikel 39 Wvr. Vanaf 1 december geldt de covidwet en worden de landelijke
maatregelen met ministeriële regelingen opgelegd. Deze regelingen kunnen telkens worden aangepast door
de Minister naar de noodzakelijke maatregelen van dat moment en hierover stemt de Tweede kamer.
De covidwet is een tijdelijke wet. Deze treedt in werking voor de periode van drie maanden, waarna deze
weer met dezelfde duur kan worden verlengd. De noodzaak voor maatregelen m.b.t. de coronacrisis, zoals
het aantal besmettingen en IC-opnames zijn hiervoor leidend.
Landelijke maatregelen en weinig regionale en lokale verschillen
De covidwet en de ministeriële regelingen zorgen ervoor dat de landelijke maatregelen gelden voor alle
veiligheidsregio’s en alle gemeenten en dat daarbij vrijwel geen lokale speelruimte mogelijk is. Ook niet
wanneer in een gemeente het aantal besmettingen fors lager is of als een regio een ander risiconiveau kent
dan andere regio’s.
Regionale verschillen en risiconiveaus
Sinds september zijn aan de veiligheidsregio’s in Nederland risiconiveaus toebedeeld. Dagelijks wordt
bijgehouden hoe de stand van zaken is m.b.t. het aantal besmettingen en worden op basis daarvan door de
minister ingedeeld in de categorie ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’. Enkele weken geleden
is daarnaast ook een zogenaamde ‘routekaart’ gepubliceerd. De routekaart koppelt maatregelen aan het
risiconiveau3. Het is echter een misverstand om te denken dat met de toekenning van een risiconiveau, de
hieraan gekoppelde maatregelen ook per definitie van kracht kunnen zijn. De landelijke maatregelen die de
Minister oplegt, zijn vooral gebaseerd op de regio’s met het minst gunstige risiconiveau en gelden
vervolgens dus landelijk voor alle veiligheidsregio’s en alle gemeenten. Het belangrijkste argument voor de
landelijke lijn van maatregelen is om een zogenaamd ‘waterbedeffect’ te voorkomen.

3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19
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Lokale mogelijkheden voor burgemeesters (als ministeriële regelingen dit toelaten)
Lokaal bestaat daarom ook na 1 december weinig ruimte om af te wijken van de landelijke maatregelen.
Dit kan slechts in enkele gevallen:
Ontheffingen
Slechts in bijzondere gevallen en pas na een advies hierover van de GGD mag de burgemeester een
uitzondering geven op onder andere het verbod tot groepsvorming in een aangewezen plaats, het
openstellen van een publieke plaats of het houden van een evenement. Ook kan de burgemeester de
operationeel leider van VRG voor advies hierbij betrekken. Afstemming over het toepassen van deze
bijzondere gevallen met burgemeesters van andere gemeenten (en in voorkomende gevallen met
buurregio’s) is zeer wenselijk vanwege het belang van eenduidig en duidelijk beleid voor alle inwoners van
de provincie Groningen.
Handhaving
Met de komst van de covidwet wordt de burgemeester weer verantwoordelijk voor handhaving om de
naleving van regels te verzekeren als mensen zich op openbare plaatsen niet aan de gedragsregels houden,
of om activiteiten of gedragingen vanuit besloten plaatsen te beëindigen, als er ernstige vrees is dat
hierdoor verspreiding van het virus wordt veroorzaakt. Het regionaal blijven afstemmen en coördineren
bevordert de effectiviteit van de handhaving in de gemeenten. Zo wordt de regionale samenwerking in de
BOA-poule voortgezet en handhavingsstrategieën afgestemd.
Bepalen van plaatsen waar maatregelen gelden
Deze bevoegdheid kan alleen als deze in de desbetreffende ministeriële regeling als mogelijkheid wordt
benoemd. Te denken valt aan het aanwijzen van plaatsen waar een groepsvormingsverbod geldt
(ministeriële regeling bepaalt het maximum aantal personen) of het aanwijzen van plaatsen waar strengere
regels gelden voor evenementen (de ministeriële regeling bepaalt welke regels dat zijn). Het uitwerken van
de omstandigheden waaronder dergelijke maatregelen kunnen worden ingezet blijft een bevoegdheid van
de minister. De burgemeester moet bij het uitoefenen van deze bevoegdheid noodzakelijkheid en
proportionaliteit in acht nemen. Deze wijziging bevordert de mogelijkheden om maatregelen gericht en
proportioneel in te zetten op basis van de actuele lokale omstandigheden.
Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio
De voorzitter van de veiligheidsregio blijft ook na 1 december nog wel bevoegdheden en
verantwoordelijkheden behouden m.b.t. COVID-19.
Isolatie en quarantaine
Conform de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn aan de voorzitter van de veiligheidsregio taken toebedeeld
om in de gehele GGD-regio zorg te dragen voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte
behorend tot groep A (in casu COVID-19) of een directe dreiging daarvan. De minister van VWS geeft leiding
hieraan. Dit betekent dat de voorzitter verantwoordelijk blijft, na advies van de GGD, voor maatregelen
t.a.v. gedwongen quarantaine of isolatie (art 6, lid 4, Wpg).
Bovenlokale dreigingen
Indien sprake is van dreigende effecten van meer dan lokale betekenis, kan de minister van VWS besluiten
voor de bestrijding van de epidemie dat de voorzitter weer bevoegd wordt om besluiten te nemen op basis
van de covidwet. Als dit gebeurt legt de voorzitter van de veiligheidsregio hierover verantwoording af aan
de betrokken raden.
Informatievoorziening
De voorzitter van de veiligheidsregio blijft verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de minister
van VWS en verstrekt gegevens en inlichtingen over de lokale omstandigheden. Hij neemt deel aan de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad en stemt daar af met collega-voorzitters en met de ministers van
VWS en JenV.
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Afstemming en het belang van eenduidigheid in beleid
Het is van groot belang dat na 1 december wordt voorkomen dat verschil ontstaat in beleid tussen de
Groningse gemeenten. Voor de inwoners, waaronder ook de ondernemers, in onze provincie moet duidelijk
zijn waar men aan toe is. Omdat er nu al landelijk maatregelen door de Minister worden opgelegd is er nu al
vrijwel geen mogelijkheid voor verschillen. Echter moet ook worden voorkomen dat er interpretatieverschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld buurgemeenten of dat het beeld ontstaat dat in de ene gemeente
meer mogelijk is dan in de andere.
Bij vergelijkbare situaties in verschillende gemeenten draagt een eenduidig beleid bij aan de duidelijkheid
en voorkomt dit discussies die bovendien het draagvlak voor de maatregelen aan kunnen tasten. Verschil
tussen maatregelen voor vergelijkbare ondernemers in verschillende gemeenten is onwenselijk. Zodra
gemeenten uiteen gaan lopen in beleid, zal bovendien onherroepelijk een waterbedeffect optreden en het
verschil moeten worden uitgelegd.
Bestuurlijk afstemmingsoverleg
De burgemeesters hebben de effecten van de aankomende covidwet, zoals ook in deze brief beschreven,
besproken op 19 november jl. en hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om de afstemming in
dezelfde lijn voort te zetten in een regionaal overleg van de twaalf4 Groningse burgemeesters, aangevuld
met ambtelijk adviseurs en ondersteuning. De lijn van de afgelopen acht maanden, waarbij in het regionaal
beleidsteam steeds is afgestemd, wordt daarmee doorgezet, zolang dit nodig is.
Daarnaast blijft ook een operationele crisisstructuur bij de veiligheidsregio bestaan, zodat gemeenten breed
en goed kunnen worden ondersteund. Communicatie blijft in deze tijden van groot belang en op het gebied
van crisiscommunicatie blijft de veiligheidsregio dan ook haar coördinerende rol behouden.
Bezwaaradviescommissie
Nu per 1 december de bevoegdheden voor wat betreft COVID-19-maatregelen door de covidwet bij de
burgemeesters komen te liggen, kan dit ook eventueel leiden tot meer bezwaarschriften per gemeente.
Mocht dit het geval zijn, dan is het om redenen van efficiëntie en het belang van eenduidigheid van beleid,
pragmatisch en praktisch om deze bezwaarschriften op een plek bij elkaar te laten komen en om centraal af
te handelen. Daarom wordt voorgesteld om de bezwaaradviescommissie (Bac) van de gemeente Groningen
te verzoeken om specifiek over de COVID-19-gerelateerde bezwaren te adviseren aan de Groninger
gemeenten. Om dit te realiseren is wel binnen de gemeenten nadere besluitvorming noodzakelijk.
Afhankelijk van welk bestuursorgaan (raad dan wel college) in uw gemeente bevoegd is om de gemeentelijk
Bac-verordening vast te stellen en dus ook te wijzigen, dient dit orgaan in elk geval te besluiten om de
gemeentelijke Bac-verordening zodanig aan te passen dat:
-

-

4

inzet van de Bac van de gemeente Groningen mogelijk wordt ter advisering van het
bestuursorgaan dat een besluit op bezwaar dient te nemen;
het ook mogelijk wordt/is om een besluit op bezwaar te nemen zonder raadpleging van een Bac;
(dit kan bijvoorbeeld omwille van de snelheid worden toegepast bij al die gevallen waarin bezwaar
wordt aangetekend tegen een algemeen verbindend voorschrift. Alle dergelijke bezwaren zijn bij
voorbaat niet ontvankelijk)
ambtelijk horen impliciet of expliciet wordt toegestaan.

Tien vanaf 1-1-2021
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Beleidskaders Veiligheidsberaad en VNG
Met deze brief wordt kort toegelicht welke wijzigingen met de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19 ontstaan. Ook het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
beleidskaders opgesteld, waarin de implicaties van de wet nader worden toegelicht. Deze zijn toegevoegd
aan deze brief in de bijlagen. In de komende weken vinden diverse webinars plaats, vanuit landelijke
gremia, maar ook vanuit VRG, waarin nadere toelichting wordt gegeven. Op de website van VRG worden
voor zover mogelijk de links hiervan geplaatst, zodat deze door raadsleden, maar ook juridisch
medewerkers van gemeenten, kunnen worden nagezien.
Uw burgemeester zal over de invoering van de covidwet met u in contact treden over de manier waarop de
uitvoering verder wordt ingevuld om te zorgen dat de betrokkenheid van het college van BenW en de
gemeenteraad wordt gewaarborgd.
In de komende weken informeer ik u zo goed mogelijk over de laatste ontwikkelingen.
Mocht u nog vragen hebben hierover of nadere toelichting behoeven, kunt u deze via uw burgemeester
aandragen.

Hartelijke groet,
Mede namens alle burgemeesters van de Groninger gemeenten,

Koen Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Deze brief is in afschrift verzonden aan:
- Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger Gemeenten
- De Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
- College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
- Besturen waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân
- Hoofdofficier van Justitie

