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Geachte dames en heren, 

 

Op 1 december is de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid -19 (Twm) in werking 

getreden. In deze memo wordt kort ingegaan op de tijdelijke wet en de 

bevoegdheden en werkzaamheden die hier uit voortvloeien.  

 

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 

De Twm vormt de formele wettelijke basis voor de coronamaatregelen. De wet wordt 

nader uitgewerkt in ministeriële regelingen. De Twm voegt een nieuw hoofdstuk toe 

aan de Wet publieke gezondheid. 

 

De wet vervangt de noodverordeningen die tot nu toe gebruikt zijn.  Met deze nieuwe 

wet komen de ministers van VWS, J&V en BZK tegemoet aan de wens van de Tweede 

Kamer en de Raad van State om de coronamaatregelen een structurele juridische 

grondslag te geven. De wet treedt in eerste instantie in werking voor een periode van 3 

maanden. Indien nodig kan de wet steeds met 3 maanden worden verlengd of eerder 

worden ingetrokken als deze niet meer nodig is.   

 

Bevoegdheden  

In de Twm wordt met de ministeriele regelingen ruimte gemaakt om, daar waar het 

kan, de bestrijding van het virus lokaal in te regelen.  

Met de Twm wordt aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten 

crisissituaties van toepassing zijn. Daarmee zijn een aantal bevoegdheden op het 

gebied van aanwijzen, handhaving en ontheffingen van de voorzitter van de 

veiligheidsregio weer teruggelegd bij de burgemeester.   

 

Rijk 

Het rijk heeft de regie op de bestrijding van de epidemie, de besluiten met betrekking 

tot de landelijke maatregelen en de regionale risico inschaling. Concreet is dit de 

Minister van VWS.  
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Voorzitter Veiligheidsregio 

De voorzitter VR blijft verantwoordelijk voor de coördinatie in de regio van: 

• Bestrijding infectieziekte A, primaire uitvoering DPG. Voorzitter behoudt enkele 

specifieke bevoegdheden in het kader van de Wet Publieke gezondheid zoals 

het in isolatie of quarantaine plaatsen van personen en maatregelen gericht op 

gebouwen, goederen en vervoersmiddelen (controleren op besmettingen en 

sluiten van gebouwen). 

• Regionale crisisbeheersing: Sturing GHOR, eenduidigheid uitwerking regionale 

maatregelen.  

• Crisiscommunicatie: eigenstandige taak informatievoorziening aan bevolking. 

Infovoorziening afstemmen met Rijk. Woordvoering naar burgers en 

eenduidigheid in communicatie over regionale maatregelen.  

• Informatievoorziening: verstrekken van gegevens aan Min VWS over gemaakte 

regionale en lokale beleidskeuzes, afstemming lokaal gezag en verantwoording 

eigen rol. 

 

De voorzitter VR blijft namens de veiligheidsregio, deelnemen aan het landelijk 

Veiligheidsberaad waar de voorzitters veiligheidsregio’s de ontwikkelingen in de regio’s 

met de ministers van VWS en J&V afstemmen  

 

RBT  

Het Regionaal beleidsteam blijft in stand. Omdat er sprake is van een epidemie van 

een infectiezieken behorend tot groep A is er per definitie sprake van een ramp op 

crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Ongeacht het GRIP-niveau blijft de voorzitter 

van de veiligheidsregio op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s verplicht een RBT 

bijeenroepen.  In het RBT worden de regionale effecten besproken.  
 

Burgemeester  

De gemeenten geven uitvoering aan de maatregelen op grond van de Twm. Hierbij 

zijn een aantal specifieke bevoegdheden aan de burgemeester toegekend.  

  

De openbare orde en veiligheidsbevoegdheden uit de Gemeentewet, Wet openbare 

manifestaties en het gezag over de politie op grond van de Politiewet 2012 worden 

ook weer teruggelegd bij de burgemeesters in plaats van de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s. Wel blijft een samenwerking tussen gemeente, GGD en 

veiligheidsregio noodzakelijk.  

 

De burgemeester kan differentiëren op basis van de minsteriele regeling 

• Lokaal maatwerk over ontheffingen, toezicht en handhaving. Niet over de te 

nemen maatregelen. 

• Lokale differentiatie als maatregelen zijn afgeschaald. Burgemeesters zorgen 

voor onderlinge afstemming. 

• Lokaal gezag weer verantwoordelijk voor  

o bevoegdheid manifestaties (WOM) 

o binnen kaders TWM en ministeriele regeling: Evenementenvergunningen 
 

Ontheffingen 

In bijzondere gevallen (altijd na advies van de GGD) kan de burgemeester een 

ontheffing verlenen voor de onderstaande zaken:  

1. Het verbod op groepsvorming in een aangewezen plaats 

2. Het opstellen van een publieke plaats  

3. Het houden van een evenement 
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Handhaven  

1. De burgmeester krijgt de bevoegdheid om bevelen te geven die nodig zijn om 

de naleving van regels te verzekeren als mensen zich op openbare plaatsen 

niet aan de gedragsregels (kunnen) houden.  

2. Ook mag de burgemeester activiteiten of gedragingen vanuit besloten 

plaatsen (geen woning) beëindigen als er ernstige vrees bestaat dat door deze 

activiteit verspreiding van het virus ontstaat.  

 

Aanwijzen plaatsen met aanvullende maatregelen  

De burgemeester kan locaties/plaatsen aanwijzen waarbij extra aanvullende 

maatregelen gelden. Dit kan echter alleen wanneer hier in de ministeriele regeling 

ruimte voor gegeven wordt.  Hierbij moet gedacht worden aan strengere regels voor 

evenementen of locaties aanwijzen waar groepsverbod geldt.  

 

Betrekken raden  

In de wet is expliciet gemaakt dat de burgemeester verantwoording aflegt aan de 

gemeenteraad over de bevoegdheden uit de wet (conform de reguliere bepalingen 

uit de gemeentewet). Ik zal u daarom actief blijven informeren door middel van een 

maandelijkse update over de maatregelen vanuit de Twm.  

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 


