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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u informatie over de zojuist afgekondigde maatregelen. Deze zijn conform de 

Tijdelijke wet maatregelen (Twm) vastgelegd in een ministeriele regeling. Het kabinet heeft 

besloten, vanwege de flinke toename van de besmettingen, dat de regeling meteen ingaat.  

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

14 december 2020 

Kenmerk 

TPP/U202001054 

Telefoon 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Maatregelen lockdown en kamerbrief 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
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Geachte burgemeester, 

 

Vanavond heeft minister-president Rutte in zijn toespraak bekend gemaakt dat vanaf 00.00 uur 

vannacht Nederland in een lockdown gaat. De bijbehorende ministeriele regeling die zojuist aan de 

Tweede Kamer is gestuurd, kunt u hier lezen. Uiterlijk woensdag sturen wij u een aanvullende 

ledenbrief. Hierin informeren wij u nader over een aantal zaken waar u als gemeente aandacht voor 

moet hebben, zoals de noodopvang, handhaving, het gesprek met ondernemers, aandacht voor de 

jeugd en financiële ondersteuning. 

 

Intussen kunt u op de website www.overheid.nl/coronavirus al een overzicht vinden van 

veelgestelde vragen. Onder meer staat hier een lijst met cruciale beroepen en essentiële winkels. 

Op de website van de VNG kunt u ook veelgestelde vragen vinden, via www.vng.nl/corona.  

 

Mocht u andere vragen hebben, dan kun u uw vragen aan de VNG stellen via het contactformulier 

https://vng.nl/contactformulier. Juridische vragen gerelateerd aan de Twm en deze regeling kunt u 

mailen naar covid19@vng.nl. 

 

Het kabinet vraagt u om de huidige maatregelen zoveel mogelijk publiekelijk te steunen in lokale en 

regionale media en mensen op te roepen zich te houden aan de huidige maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden 

 

  Datum 

14 december 2020 

Kenmerk 

TPP/U202001054 

Telefoonnummer 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Maatregelen lockdown en kamerbrief 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html
http://www.overheid.nl/coronavirus
http://www.vng.nl/corona
https://vng.nl/contactformulier
mailto:covid19@vng.nl
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Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 



Bijlage bij Lbr. 20/091 

Hierbij ontvangt u informatie over de zojuist afgekondigde maatregelen. Deze zijn 
conform de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) vastgelegd in een ministeriele regeling. 
Het kabinet heeft besloten, vanwege de flinke toename van de besmettingen, dat de 
regeling meteen ingaat. 

U vindt hierbij de lijsten met cruciale beroepen, uitgezonderde contactberoepen en 
uitzonderingen voor de detailhandel zoals bekendgemaakt op 14 december om 
19.00 uur: 

 Lijst met cruciale beroepen 
 Lijst met uitgezonderde contactberoepen 
 Lijst met uitzonderingen voor de detailhandel 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown

