
 

 

 

 

Onderwerp:  Mondelinge vragen over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Datum: 22 juni 2020 

 

 

Geacht college, 
 
De voorzitter veiligheidsregio heeft de bevoegdheden van de burgemeester overgenomen toen de 
coronacrisis aanleiding vormde om op te schalen naar GRIP 4. Als gemeenteraad hebben we niet de 
bevoegdheid om rechtstreeks de voorzitter veiligheidsregio te bevragen. De raad kan dit wel 
verwachten van de burgemeester, hij die zitting neemt in het regionale crisisteam. In artikel 40 van de 
Wet veiligheidsregio’s staat dat de voorzitter veiligheidsregio na afloop van een crisis schriftelijk 
verslag uitbrengt aan de raad en desgewenst mondelinge inlichtingen verstrekt. Naast de tussentijdse 
raadsbrieven die de voorzitter veiligheidsregio enkele keren heeft verstrekt, heeft de CDA-fractie 
vragen over onder andere de noodverordening en de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
 
Om de reden dat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zal vallen onder de Wet publieke gezondheid 
wordt niet uitsluitend de burgemeester, maar het college bevraagd. 
 

1. Wat is het standpunt van de voorzitter veiligheidsregio en het college over het in stand houden 
van het algemeen verbindend voorschrift in de vorm van een noodverordening, ter 
voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus? 

2. Wat is het standpunt van de voorzitter veiligheidsregio en het college over de aangekondigde 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19? 

3. Welke gevolgen heeft het uitstel van de Tijdelijke wet maatregelen covid-191, onder andere op 
het democratisch legitimeren van maatregelen, eenduidigheid bij handhaving en 
uitvoerbaarheid van de versoepeling van maatregelen? 

4. Op welke wijze wordt volgens het college de democratische inspraak en controle door de 
gemeenteraad tot en na de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geborgd? 

5. Is de voorzitter veiligheidsregio bereid om de tussentijdse rapportages (conform art. 40 Wet 
veiligheidsregio’s) te continueren zo lang er sprake is van een geldende noodverordening? 
Zo ja, is de voorzitter bereid dit elke vier weken aan te bieden aan de gemeenteraad? 
Zo nee, waarom niet? 

 

 

Met vriendelijke groet, 
namens de CDA fractie 
 

Marc Smellink 
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