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Persconferentie 8 december en maatregelen 
Feestdagen 
Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is het naleven van de maatregelen van belang. Doe 
gericht inkopen, winkel op rustige tijdstippen en ga alleen. De feestdagen brengen we in kleine en 

huiselijke kring door.  
 
Steunmaatregelen 
Het kabinet ondersteunt ondernemers en werkenden met het steun en herstelpakket. Over de 
laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen hebben de ministers van Economische Zaken en 
Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën op 9 december, een 

persconferentie gegeven. 
 
Aandacht voor elkaar 
Juist tijdens de decembermaand is het van belang om wat extra naar elkaar om te kijken. De 
campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en verspreidt verhalen die 
ook anderen kunnen inspireren om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. 
 

Tijdelijke wet maatregelen (Twm) Covid-19 
Op 1 december 2020 ging de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) Covid-19 in. De Twm betekent een 
verandering in verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de voorzitter van de veiligheidsregio 
en de burgemeesters. Vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020 werd de crisis aangepakt 
met behulp van (18!) noodverordeningen. Deze werkwijze verandert met de inwerkingtreding van 
de Twm. De Twm: 

 biedt een steviger juridisch fundament voor het treffen van maatregelen;  

 waarborgt meer een democratische legitimatie (1e en 2e Kamer en het versterkt de positie 
van het lokale bestuur en de lokale democratie); 

 zorgt voor een betere bescherming van grondrechten. 
 
Rol burgemeester 
De rol van de burgemeester wordt groter: dit betreft de mogelijkheid tot ontheffen (in individuele 

gevallen, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van een ernstig zieke), handhaven (met uitzondering 
van woningen) en het bepalen van plaatsen waar maatregelen gelden (bijvoorbeeld het afsluiten 
van drukke winkelgebieden). 
 

Echter, lokaal maatwerk is alleen mogelijk in de situatie ‘waakzaam’ of ‘alert’. Momenteel zitten we 
in de fase ‘zeer ernstig’. Ook moet de minsteriele regeling (uitwerking, gebaseerd op de Twm) 
lokaal maatwerk bieden, dat is bij de nu geldende ministeriele regelingen niet het geval.  

 
De burgemeester kan straks alleen ontheffingen en evenementenvergunningen verlenen na het 
verkrijgen van advies van de GGD. Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden is afgesproken dat 
twee maanden na het beëindigen van de Twm géén evenementen kunnen plaatsvinden. Dit om 
gemeenten en de regio met de samenwerkingspartners (politie, brandweer) tijd te geven 
evenementen goed voor te bereiden.  
 

Rol gemeenteraad 
Ook verandert met de inwerkingtreding van de Twm de rol van de gemeenteraad: de burgemeester 
informeert de raad periodiek over de voortgang met een (twee-)wekelijkse nieuwsbrief (zoals nu), 
en beantwoordt vragen van de raad, en informeert over verleende ontheffingen. Als de situatie 
daarom vraagt kan dit proces in samenspraak tussen de burgemeester en de raad anders worden 
vormgeven. 

 

Rol veiligheidsregio  
De veiligheidsregio behoudt een coördinerende en signalerende rol: zo blijft de voorzitter van de 
veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, een regionaal overleg organiseren met 
de burgemeesters en houdt hij zicht op de ontwikkelingen van de coronacrisis voor wat betreft de 
regionale en landelijke verantwoordelijkheid. 
 

Structuur crisisorganisatie corona binnen HLT 
Omdat de verwachting is dat de coronacrisis nog een behoorlijke periode voortduurt, wordt het 
zogenoemde BOC overleg (burgemeestersoverleg Corona op HLT niveau) gecontinueerd. In dit 
overleg worden actuele ontwikkelingen besproken en acties voor de drie gemeenten met de 
burgemeesters, gemeentesecretarissen, de programmamanager Corona en de teams handhaving 
en communicatie afgestemd.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen


 
GGD  
Cijfers 
Het aantal nieuwe besmettingen is verder toegenomen ten opzichte van vorige week. 

 

   
 
 

Wintereditie Jeugd aan zet 
De coronamaatregelen raken ons allemaal. De huidige situatie vraagt van de doelgroep 14 t/m 27 

jaar nog net iets meer. Dit is te zien in hun gedrag, ook op straat. De jeugd heeft een perspectief 

nodig. Landelijk worden er middelen beschikbaar gesteld om de jeugd in de kerst- en 
voorjaarsvakantie activiteiten te bieden. Er is een knip gemaakt tussen de oudere jeugd (daarvoor 
de activiteiten in fascines) en de jongere jeugd (daarvoor de activiteiten in ex voto). Deze knip is 

overigens alleen voor de kerstvakantie, maar zo kunnen ze meer jeugd bedienen.                 
 

Wat staat er tot nu toe gepland? 

  
21 december               Fifa toernooi           nader te bepalen 

22 december                Kerstdiner  17:00 t/m 20:00 uur     

23 december Game-evenement WZK 
Online gamen 
Inloop 

Nexus 
19:00 t/m 22:00 uur 
 

24 december                Kerstinloop 19:00 t/m 22:00 uur 

28 december James Bond Spel 

Paintballen 

HIB 

14:00 t/m 16:00 uur 

29 december                Bingo  15:00 t/m 17:00 uur                 

30 december Game Evenement WZK 
Online gamen 
Inloop 

Nexus 
19:00 t/m 22:00 uur 

 
 
Mondkapjes voor minima 
Sinds 1 december is het dragen van mondkapjes verplicht in onder andere winkels en 
supermarkten. Inwoners met een bijstandsuitkering moeten deze aanschaffen en dus extra kosten 
maken. Wij helpen door vijf wasbare mondkapjes te verstrekken aan deze groep inwoners. 
Daarnaast wijzen wij hen ook op het aanvragen van gratis mondkapjes voor hun kinderen op de 

middelbare school via Stichting Leergeld. 
 
 
  
Met vriendelijke groet 
namens het college, 
 

Arie van Erk 
burgemeester 


