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Raadsinformatiememo doorkijk eind 2020 en 2021 eerste coronamaatregelen Schagen 

 

 

Geachte dames en heren, 
 

Ik wil u via deze raadsinformatiememo namens het college over een tweetal punten op het vlak 

van corona informeren, namelijk: 

- Memo doorkijk eind 2020 en 2021 eerste coronamaatregelen Schagen 

- Wet tijdelijke maatregelen Covi-19 

 

Doorkijk Coronamaatregelen 

In mei 2020 heeft uw raad het raadsvoorstel eerste maatregelen corona vastgesteld. Hert 

college is na besluitvorming daar voortvarend mee aan de slag gegaan. Onderdeel daarvan is 

het maandelijks rapporteren over de stand van zaken. Inmiddels heeft het Rijk landelijk nieuwe 

en aangescherpte coronamaatregelen genomen die (deels) ook in (begin) 2021 van kracht 

zullen zijn. Met bijgaande inventarisatie en doorkijk willen we uw raad informeren en een doorkijk 

geven naar volgend jaar. Daarbij willen wij voorstellen om als college met uw raad hier 

beeldvormend en/of oordeelsvormend in gesprek te gaan. 

 

Bijgaande memo met doorkijk naar eind 2020 en 2021 is tegelijkertijd te zien als de periodieke 

coronarapportage stand 1 nov. en prognose stand 1 dec. 2020. Consequentie is ook dat wij dit 

jaar geen nieuwe periodieke rapportages coronamaatregelen meer opstellen en aan de raad 

toesturen. De eerstvolgende periodieke rapportage volgt in januari 2021 met de stand 31 dec. 

2020 (oftewel de jaaropgave).  

 

Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 

Op 28 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

(Twm). Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze wet in werking treedt maar naar 

verwachting is dit op 1 december 2020. 

 

Met de Twm is er meer aandacht voor lokaal maatwerk en democratische legitimatie. De 

burgemeester krijgt in de Twm weer meer bevoegdheden dan zij nu, in de huidige crisisstructuur, 

heeft. Deze bevoegdheden hebben onder andere betrekking op (in bijzondere gevallen) 

ontheffing verlenen voor evenementen en bijeenkomsten. Ook de bestuurlijke handhaving van 

de coronamaatregelen worden weer teruggelegd bij de burgemeester. 

 

Ministeriële regelingen 

Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de ministeriele regelingen waarin de uitwerking 

van de Twm is opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om de mondkapjesplicht en de 

maatregelen die in de noodverordening staan. Ook de Routekaart, het overzicht waarin is 

aangegeven welke maatregelen bij de 4 risiconiveaus horen, wordt vertaald naar een regeling.  
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Veiligheidsberaad 

De ministeriele regelingen worden 16 november ter toetsing aan het Veiligheidsberaad 

voorgelegd. De Eerste en Tweede Kamer hebben daarna nog gelegenheid om over deze 

regelingen te debatteren en de Tweede kamer kan over de regelingen stemmen. De datum van 

inwerkingtreding is nog niet bekend.  

 

Webinars 

De VNG organiseert op 17 en 19 november Webinars over de Twm.  U kunt zich via deze link 

inschrijven voor één van deze Webinars;  https://vng.nl/agenda/vng-dialoog-tijdelijke-wet-

maatregelen-covid-19-17-november 

 

Rapportages Veiligheidsregio 

Vanuit de Veiligheidsregio wordt iedere 3 maanden een voortgangsrapportage, over de 

bestrijding van Covid-19, opgesteld om de gemeenteraden te informeren. In december 

verschijnt de rapportage over de maanden september, oktober en november. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

 

 

Meegestuurde bijlage: 

- Memo doorkijk eind 2020 en 2021 eerste coronamaatregelen Schagen, definitieve versie 

d.d. 12 nov. 2020 
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