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Schriftelijk vraag aan de portefeuillehouder Openbaar Bestuur binnen het College van B&W 

 

Onderwerp: Noordverordening i.v.m. Corona 

Om de gevolgen van het coronavirus te beperken en te bestrijden heeft de regering een noodverordening 
in werking laten treden die de grondrechten van mensen beperkt en in bepaalde gevallen democratische 
controle niet mogelijk maakt. Inperkingen van grondrechten zijn in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd 
als de gezondheid van de inwoners beschermd moet worden. Spoed-noodwetgeving dient wel van een 
horizonbepaling voorzien te zijn. 
 
De noodverordening is door de gemeenteraad op bepaalde punten niet te controleren en de zeggenschap 
is voor een belangrijk deel overgeheveld naar de veiligheidsregio. Een noodverordening mag niet te lang 
duren en als dit wel zo is, hoort dit per wet geregeld te worden zodat Tweede Kamer en Eerste Kamer daar 
hun goedkeuring aan kunnen geven. 

 

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen: 

1. Hoelang gaat de noodverordening nog duren en is er sprake van een horizonbepaling? 

 

Op 11 maart 2020 werd het Virus door de World Health organization (WHO) officieel als pandamie 

erkend. Op 12 maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland opgeschaald naar Grip-4. Daarmee is 

een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio.  

 

Naar verwachting zal het nog een tijd duren voordat de laatste Coronapatient van Nederland genezen is. 

de huidige maatregelen zijn in een acute, onvoorziene crisissituatie tot stand gekomen in de vorm van 

opeenvolgende noodverordeningen.  

 

Op 29 mei 2020 is de Noodwet ter consultatie neergelegd bij de veiligheidsregio’s en op 2 juni 2020 is 

deze Noodwet behandeld in het Veiligheidsberaad.  

Wanneer de Noodwet definitief in werking treed is nog niet duidelijk. Naar verwachting zal dit na het 

zomerreces zijn.  Hiermee is dus ook nog niet concreet aangegeven hoelang de noodverordening nog 

nodig zal zijn. De horizonbepaling is niet specifiek opgenomen in de noodverordening maar er wordt nu 

dus toegewerkt naar een Noodwet.  

 

2. Wanneer gaat de gemeente Schagen de raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten weer op het 

gemeentehuis organiseren?   

De gemeente Schagen volgt de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM. Er wordt nog steeds 

opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Zolang dit het advies is, wordt zoveel mogelijk thuis 

gewerkt en worden er geen bijeenkomsten georganiseerd.  
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De gemeenteraad kan in principe zelfs besluiten om wel fysiek te vergaderen. Hierbij moet wel de vraag 

gesteld worden of fysiek bijeenkomsten het voorbeeld is wat wij als overheid willen afgeven. We vragen 

immers aan de inwoners om zo veel mogelijk thuis te werken en zich aan de regels te houden.  

  

3. Democratie behoort transparant en toegankelijk te zijn en dat is op dit moment onvoldoende 

gewaarborgd. Wat gaat de gemeente hieraan doen?  

 

Ik ga er hier vanuit dat u doelt op de digitale vorm van de raadsvergaderingen. Alle raadsvergaderingen 

worden live gestreamd. Op deze manier zijn de vergadering ‘gewoon’ live te volgen. Ook zijn de 

raadsvergadering terug te kijken op de website. Hiermee wordt de transparantie en toegankelijkheid 

van de raadsvergaderingen geborgd.  Uiteraard is dit niet de meest ideale manier van vergaderen maar 

momenteel hebben we nog steeds te maken met een crisissituatie waarbij we samen moeten 

voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en een 2e grote uitbraak ontstaat.  

 

Het digitaal vergaderen is mogelijk gemaakt door de Tijdelijke wet digitale bestuilvorming. Hierin is 

onderscheidt gemaakt in openbare raadsvergaderingen en besloten raadsvergaderingen. Alleen de 

openbare raadsvergaderingen mogen digitaal plaatsvinden.  

 
 

4. De ingestelde boete van € 390,- bij het overtreden van de coronamaatregelen is in bepaalde gevallen 

buitensporig hoog ten opzichte van de overtreding. Is hierbij meer differentiatie mogelijk?  

 

In crisistijd moteen overheden snel kunnen handelen om de openbare orde en veiligheid te bewaken. 

Dit heeft er toe geleid dat in zeer korte tijd een aantal regels zijn opgesteld. Dit geldt ook voor de 

maatregelen vanuit de nooverodeningen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

 

De Minister heeft op basis van de Wet publieke gezondheid (art. 7) de bevoegdheid om de voorzitters 

van de Veiligheidsregio’s de opdracht te geven om de maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten 

te effectueren in een Noodverordening. Dit kan alleen wanneer er sprake is  van een epidemie van een 

infectieziekte of een directe dreiging daarvan. 

 

In de Noodverordeningen is opgenomen dat overtreding van de regels leidt tot overtreding van artikel 443 

Wetboek van Strafrecht.  De hoogte van de boetes is dan ook op landelijk niveau bepaald.  

Er is hier wel enige differentieatie in aangebracht. Voor minderjarige bedraagt de boete geen € 390,- 

maar gaat het om een bedrag van € 95,-.  

Op de website van het openbaar ministerie kunt u hier meer over terug vinden.  

 

5. Wordt het zo langzamerhand geen tijd de beperkende maatregelen per gemeente vast te stellen en de 

gemeenteraad daarover te laten beslissen? 

 

Zoals aangegeven in de beantwoording onder vraag 1 is er momenteel een Noodwet in voorbereiding.  
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Hoe deze Noodwet er precies uit komt te zien weten we nog niet. Het ligt in de verwachting dat met de 

Noodwet een aantal bevoegdheden weer terug gelegd worden bij het lokale bestuur.  

Zodra wij meer informatie over de inhoud van de Noodwet hebben zullen wij u hier verder over 

informeren.  

 

Wij zien schriftelijke beantwoording van de vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 

 

Namens PvdA Schagen, 

Jan Schrijver 
Fractievoorzitter 

 

 


