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Kernboodschap: 
Het gesprek  tussen burgemeester Van Lente en uw raad over de uitoefening van bevoegdheden in 
het kader van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 niet door te laten gaan aangezien er niets 
inhoudelijks te melden is.   
 
Toelichting 
In december 2020 zijn de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) en Tijdelijke regeling 
maatregelen COVID-19 (Trm) in werking getreden. Deze hebben de tot dan toe geldende 
noodverordeningen vervangen.  
 
De Tijdelijke wet geeft de burgemeester drie verschillende soorten aanvullende bevoegdheden:  
1. De burgemeester kan van een aantal nationale coronamaatregelen ontheffing verlenen en 
daarmee in lokaal maatwerk voorzien. 
2. De burgemeester krijgt bevoegdheden om de corona maatregelen te handhaven door middel 
van aanwijzingen, bevelen en lasten onder bestuursdwang of dwangsom; en 
3. De burgemeester kan in een ministeriele regeling de bevoegdheid krijgen om plaatsen aan te 
wijzen waar bepaalde regels gelden, die in de ministeriele regeling worden gesteld. 
 
Burgemeester Van Lente heeft in de commissievergadering van 7 december jl., waarin zij de nieuwe 
wet heeft toegelicht, de toezegging gedaan om in maart/april 2021 opnieuw met de raad in gesprek te 
gaan, als er enige ervaring is opgedaan met de uitoefening van de bevoegdheden (T 1109 Gesprek 
uitoefening bevoegdheden Covid -19).  Daarnaast heeft uw raad positief gereageerd op de 
voorgestelde wijze waarop regulier verantwoording zal worden afgelegd: via de 
raadsinformatiebrieven en twee keer per jaar door schriftelijke informatie over de wijze waarop de 
burgemeestersbevoegdheden zijn ingezet.  
Tot op heden zijn geen aanvragen tot ontheffing binnengekomen en is er dus geen ervaring mee 
opgedaan. Een gesprek hierover lijkt dan ook weinig zinvol.  
 
Voor het vervolg zullen we in lijn met de met uw raad gemaakte afspraken handelen, en u dus voor de 
zomer wederom schriftelijk informeren over de inzet van de burgemeestersbevoegdheden op basis 
van de Twm en de Trm.  
Indien zich op andere momenten relevante ontwikkelingen voordoen, wordt u hierover tussentijds op 
een dan passende wijze geïnformeerd.   
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