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Aanleiding
Op 1 december 2020 zijn de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) en de 
bijbehorende ministeriële regelingen in werking getreden. Op 30 december heeft de 
voorzitter van de veiligheidsregio uw raad een schriftelijk verslag gestuurd over de 
periode 12 maart tot 1 december 2020. In navolging op de raadsbrieven van de voorzitter 
van de veiligheidsregio, ben ik van plan de raad voortaan maandelijks een 
raadsrapportage in de vorm van een raadsbrief te sturen.
De eerste raadsbrief bestrijkt de periode 1 december 2020 tot en met 15 januari 2021 en 
is als bijlage bij dit agenderingsvoorstel gevoegd. 
Hiernaast ben ik, mede namens de andere collegeleden, voornemens om de raad vooraf 
te betrekken bij besluiten met een brede maatschappelijke impact. 
Tevens wil ik de raad de meer actuele en gedetailleerde informatie blijven geven via de 
wekelijkse raadsmail covid-19 en de raads-WhatsApp groep. 

Doel van agendering
De commissie informeren over mijn voorgenomen aanpak en de vertegenwoordigers van 
de raadsfracties de gelegenheid bieden hierop te reageren.

Opzet van het agendapunt
Ik geef een toelichting op mijn voorgenomen aanpak, waarna de commissieleden als zij dit 
willen, kunnen reageren.

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel is alleen bestemd voor de gemeente Hillegom.

Urgentie
De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is op 1 december 2020 in werking getreden. Het is 
daarom van belang om het voorstel zo spoedig mogelijk in de raadscommissie te 
behandelen.



Bijlagen en achtergrondinformatie
Raadsbrief Covid-19, januari 2021

Dhr. A. van Erk 
burgemeester
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