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Onderwerp: Invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Bijlage(n): Bijlage 1 VNG Handreiking Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19 

 

 

Geachte Raad, 

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) maakt een einde aan een periode, waarin de 

Covid-19 crisis met een opeenvolging van Noodverordeningen werd aangegaan. De laatste 

Noodverordening nr. 18 is op dinsdagmiddag, 1 december jongstleden om 14.05 uur ingetrokken 

en geldt niet meer. De Twm is daarvoor in de plaats gekomen. 

 

Wat verandert er door de inwerkingtreding van de Twm? 

• Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in 

noodverordeningen. 

• Bevoegdheden liggen vanaf 1 december 2020 niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op 

gemeentelijk niveau, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad. 

• De Twm biedt een grondslag voor bevoegdheden van de burgemeester voor de bestrijding 

van de epidemie. 

• De bevoegdheden van de burgemeester in deze zijn niet ongelimiteerd, maar strikt 

omschreven in deze tijdelijke wet. 

• De toepassing van de bevoegdheden moeten onder deze wet aan strikte voorwaarden 

voldoen. 

• De burgemeester dient met het toepassen van verantwoordelijkheden rekening te houden 

met bovenlokale effecten. 

• De burgemeester legt over de inzet van de bevoegdheden die hem op grond van de Twm 

toekomen, achteraf verantwoording af aan de gemeenteraad. 

• Verantwoording over de inzet van bevoegdheden zal niet steeds per geval geschieden en 

ook niet voorafgaand aan de burgemeestersbeslissing; hiermee zal de kern van de wet 

(snel inspelen op lokale situaties, binnen een regionale context) te niet gedaan worden.  
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• De burgemeester zal de raad geïnformeerd houden door rapportage achteraf. Hiermee 

wordt ingevuld dat de verantwoording aan de raad tot stand komt. 

Wat is het doel van de Twm? 

Doel van de wet is om de lokale aanpak bij te laten dragen aan het onder controle krijgen van 

het Covid-19 virus. Het optreden van de burgemeester in het kader van de Twm dient bij te 

dragen aan dat doel. Niet aan het vinden van de ruimte in de wet om gebeurtenissen toch te 

laten doorgaan. 

Dat betekent dat de burgemeester impopulaire beslissingen zal moeten nemen vanuit het 

oogpunt om te handelen in het belang van het grote geheel. De raad krijgt de mogelijkheid om 

het samenstel van deze beslissingen achteraf te beoordelen en periodiek bij te sturen. 

De kern van de Twm is dat bevoegdheden zijn belegd om snel en accuraat binnen de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid en regionale context te kunnen handelen. Het tegengaan 

van de verspreiding van het Covid-19 vraagt om lokale maatwerk aanpak, waarin de 

burgemeester binnen zijn crisis portefeuille de mogelijkheid krijgt om adequaat te reageren. 

In de praktijk is de manoeuvreerruimte van de burgemeester deels ingeperkt. Immers 

Wassenaar is geen enclave in Covid-land. Het effect van het optreden is niet alleen afhankelijk 

van het toepassen van bevoegdheden gegeven aan de burgemeester in deze. Herkenbaarheid 

in overheidsoptreden, landelijk- regionaal en lokaal gedeelde communicatie dienen in elkaars 

verlengde te liggen en effecten van een door een burgemeester geïnitieerde aanpak leidt al 

speodig tot een bovenlokaal effect. 

Relatie burgemeester en raad onder de Twm: 

De democratische inbedding geschied door van de burgemeester te verlangen om de raad te 

informeren en verantwoording over zijn beleid af te leggen. De burgemeester ligt in ieder geval 

verantwoording af over: 

• de afweging bij de verlening of weigering van ontheffingen,  

• de aanwijzingen die betrekking hebben op de zorgplicht in “publieke plaatsen en 

besloten plaatsen” die niet in gebruik zijn voor beroep en bedrijf,  

• en de inzet van de met dit wetsvoorstel toegekende bevelsbevoegdheden.  

Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de handreiking Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

voor gemeenten die als bijlage bij deze brief is toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
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drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


