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Onderwerp: Tijdelijke wet maatregelen 
Portefeuillehouder: burgemeester Boumans 
Datum: Januari 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
De nieuwe bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de Tijdelijke wet 
maatregelen en besluiten naar aanleiding daarvan. 
 
Context 
De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) is per 1 december 2020 in werking 
getreden.  
Deze wet beoogt om de Coronamaatregelen een meer specifieke wettelijke basis te geven. 
De Twm in combinatie met ministeriele regelingen komt in de plaats van de 
noodverordeningen waar wij als gemeente de afgelopen 9 maanden mee hebben 
gewerkt. Dit brengt een verandering in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
verantwoording voor de burgemeester (en de voorzitter van de veiligheidsregio) met zich 
mee.  
 
Kernboodschap 
Bevoegdheden op decentraal niveau komen in beginsel bij de burgemeester te liggen, met 
betrokkenheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bij 
het door de burgemeester gevoerde bestuur.  
 
Welke bevoegdheden krijgt de burgemeester? 
Met de inwerkingtreding van de Twm heeft de burgemeester ook de volgende nieuwe 
bevoegdheden gekregen: 
 

1. Plaatsen aanwijzen waar maatregelen gelden: Bij ministeriële regeling kan de 
bevoegdheid worden geregeld om de plaatsen aan te wijzen waar de in die 
regeling gestelde regels van toepassing zijn (artikel 58e, vijfde lid Wpg). Voorbeeld 
sluiting winkelstraat bij grote drukte, in afstemming met politie en BuHa; 
 

2. Schriftelijke aanwijzingen aan beheerders van publieke plaats geven: Een 
schriftelijke aanwijzing geven aan degene die bevoegd is tot het aan een publieke 
plaats treffen van voorzieningen of tot het openstellen van die plaats voor 
publiek. Dit indien de burgemeester van oordeel is dat de daar aanwezige 
personen het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j niet in acht 
kunnen nemen (artikel 58k, tweede lid Wpg). De aanwijzing vult de zorgplicht 
voor die beheerder nader in en is bestuursrechtelijk te handhaven met een last 
onder bestuursdwang of dwangsom (artikel 125, derde lid, Gemeentewet, in 
samenhang met artikel 5:32 Awb). Voorbeeld: aanwijzing geven hoe de 
maatregelen COVID uitgevoerd moeten worden, zaken die geen onverwijlde 
spoed hebben, vanwege het niet-spoedeisende karakter zal het veelal via de 
burgemeester gaan; 
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3. Schriftelijke aanwijzingen aan beheerders van besloten plaats geven: Indien de 
besloten plaats een ruimte betreft waar geen beroep of bedrijf wordt 
uitgeoefend, schriftelijke aanwijzingen geven aan degene die bevoegd is tot het 
aan die plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten tot die plaats van 
personen. Dit indien de burgemeester van oordeel is dat de daar aanwezige 
personen het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j niet in acht 
kunnen nemen (artikel 58l, tweede lid Wpg). Voorbeeld: aanwijzing geven hoe de 
maatregelen COVID uitgevoerd moeten worden, zaken die geen onverwijlde 
spoed hebben, vanwege het niet-spoedeisende karakter zal het veelal via de 
burgemeester gaan; 

 
4. Bevel in plaats van schriftelijke aanwijzing geven: In een spoedeisende situatie 

voor publieke en besloten plaatsen een bevel in plaats van een schriftelijke 
aanwijzing geven aan degene die bevoegd is tot het aan die plaats treffen van 
voorzieningen of tot het toelaten tot die plaats van personen (artikel 58k, vierde 
lid en 58l, vierde lid Wpg). Voorbeeld: een gelegenheid is te druk of de COVID 
maatregelen worden niet nageleefd, dan kan mondeling een bevel gegeven 
worden om het onverwijld in orde te maken. Afstemming met politie en 
handhaving die dit aan de bevoegde mededelen;  

 
5. Overige bevelen openbare plaats geven: De bevelen geven die nodig zijn om de 

naleving van de artikelen 58f tot en met 58j op een openbare plaats te verzekeren. 
Dit indien de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden op een 
openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 58f tot en met 58j niet in acht kunnen nemen, of bij 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan (artikel 58m Wpg). Dit kan van alles zijn. 
Dat is maatwerk per situatie, waarbij afstemming met politie en/of handhaving 
plaatsvindt om te bezien wat noodzakelijk is; 

 
6. Overige bevelen besloten plaats geven: De bevelen geven die nodig zijn voor de 

beëindiging van de gedraging of activiteit en de daar aanwezige personen bevelen 
zich onmiddellijk te verwijderen. Dit indien door een gedraging of activiteit in of 
vanuit een besloten plaats, niet zijnde een woning, een ernstige vrees voor de 
onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat (artikel 58n Wpg). 
Dit kan van alles zijn. Dat is maatwerk per situatie, waarbij afstemming met politie 
en/of handhaving plaatsvindt om te bezien wat noodzakelijk is; 

 
7. Last onder bestuursdwang opleggen: Een last onder bestuursdwang opleggen ter 

handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58h, eerste lid, en 58i 
en het bepaalde krachtens artikel 58j, eerste lid, indien de overtreding wordt 
begaan op een openbare of publieke plaats of een besloten plaats die geen ruimte 
betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend (artikel 58u, derde lid Wpg). 
Het opleggen van een last onder bestuursdwang vanwege overtreding van de 
voorschriften van een verleende ontheffing of een gegeven aanwijzing gaat niet 
via de Twm, maar artikel 125, derde lid, Gemeentewet (of in plaats daarvan een 
last onder dwangsom, artikel 5:32 Awb). 
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8. Last onder dwangsom opleggen: Een last onder dwangsom opleggen ter 
handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f, eerste en vierde lid, 
en vijfde lid, tweede zin, en 58g, eerste lid, indien de overtreding wordt begaan op 
een openbare of publieke plaats of een besloten plaats indien deze geen ruimte 
betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend (artikel 58u, vierde lid 
Wpg); 

 
9. Locaties kinderopvang aanwijzen: Indien bij ministeriële regeling daartoe 

opgedragen locaties aanwijzen die tot vierentwintig uur per dag en zeven dagen 
per week opvang bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale 
processen, kinderen in aangewezen leeftijdscategorieën en kinderen voor wie 
vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is 
(artikel 58r Wpg). 

 
De Twm betekent zoals hierboven aangegeven een verandering in verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden voor de voorzitter veiligheidsregio en de burgemeester. 
 
Op dit moment zijn de cijfers nog hoog. Dat betekent dat er nog steeds uniforme 
maatregelen van kracht zijn en de eerste ministeriële regelingen hebben dan ook niet 
voorzien in aanvullende ontheffingsmogelijkheden of bevoegdheden voor de 
burgemeester. Wanneer de situatie verbetert en het risiconiveau in regio’s wordt 
afgeschaald, zal er meer ruimte komen voor lokaal maatwerk. Dat is nu dus nog zeker niet 
het geval. De Twm, de ministeriele regelingen en de aanvullende maatregelen gedurende 
de lockdown dienen strikt toegepast te worden. 
 
Maatwerk. Hoe?  

- De minister kan in de ministeriële regeling differentiatie aanbrengen tussen 
gemeenten en (veiligheids)regio’s.  

- Het is ook mogelijk om in die ministeriële regeling te bepalen dat de burgemeester 
bevoegd is om lokaal de plaatsen aan te wijzen waar de desbetreffende 
maatregelen gelden; regels in en buiten werking te stellen. 

- Daarnaast is de burgemeester bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing verlenen. 

- Gemeenteraden middels verordeningen en bevoegdheden zelf regels stellen, 
zolang deze niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Twm gestelde regels.  

 
Ontheffingsbevoegdheid van de burgemeester 
De burgemeester is bevoegd, binnen de wettelijke kaders, ontheffingen te verlenen. De 
ontheffing kan betrekking hebben op de groepsvorming, publieke plaatsen en 
evenementen. Het ontheffingsverzoek wordt afgewogen tegen het belang van de 
bestrijding van het virus. Als de burgemeester van mening is dat het belang van die 
bestrijding zich tegen de ontheffing verzet, wordt de ontheffing niet verleend. 
 
Ontheffingen zijn een individuele uitzondering op de algemene regel. Dat betekent dat 
het niet de bedoeling, zeg maar gerust het mag niet, om nieuwe algemene 
uitzonderingen te maken of een ander regime te laten gelden. 
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Ontheffingsbesluiten zijn altijd gericht op een bijzonder, concreet geval. Een 
ontheffingsbesluit is een bestuursrechtelijk besluit en bezwaar en beroep is dus mogelijk. 
Dat geldt ook voor het besluit om niet tot een ontheffing over te gaan. Je moet je dus 
realiseren dat er ook bezwaren binnen kunnen komen en dat dit capaciteit kost. 
 
Bij ontheffingsbesluiten kun je denken aan uitvaarten, bruiloften, herdenkingen, jubilea 
e.d. Dit is namelijk een bijzonder, concreet geval. Dit is de afweging van de burgemeester. 
De burgemeester is wel verplicht om een advies aan de GGD te vragen. De burgemeester 
mag bij een negatief advies van de GGD niet alsnog een ontheffing verlenen. De 
burgemeester kan aan de ontheffing wel voorschriften en beperkingen worden verbinden, 
al dan niet naar aanleiding van het advies van de GGD. 
 
Het kan zijn dat een ontheffing betrekking heeft op bijvoorbeeld een evenement (alleen 
in het geval de ministeriele regeling dit toestaat) waarbij bovenlokale effecten ontstaan. 
Afstemming met de betreffende andere gemeenten (op grond van de Gemeentewet) is 
dan verplicht, waarbij in het geval van een dreigend nadelig bovenlokaal effect, de 
minister kan besluiten dat de burgemeesters-bevoegdheid op de voorzitter overgaat als 
dat nodig is voor de bestrijding van de epidemie.  
 
De rol van de gemeenteraad 
Doordat de Twm de bevoegdheden op lokaal niveau belegt bij de burgemeester, wordt de 
gemeenteraad in positie gebracht en kan lokaal debat plaatsvinden over de uitoefening 
van die bevoegdheden en de uitvoering van maatregelen. De Twm sluit hierin aan bij de 
normale verantwoordingsrelatie tussen burgemeester en raad, zoals in de Gemeentewet 
beschreven. In de regel vindt de verantwoording van de burgemeester als bestuursorgaan 
aan de raad achteraf plaats. 
 
De rol van het college van burgemeester en wethouders 
De Twm stelt dat de burgemeester de betrokkenheid van het college van burgemeester en 
wethouders bij besluitvorming waarborgt. De burgemeester verstrekt de wethouders de 
informatie over de uitoefening van zijn bevoegdheden bij of krachtens dit hoofdstuk die 
zij nodig hebben voor de uitoefening van de taken van het college.  
 
Voor het college is hierbij van belang dat gemeentelijk beleid niet soepeler mag zijn dan 
de Twm. 
 
Tot slot 
Een groot deel van de besluitvorming gaat van de veiligheidsregio naar de burgemeester. 
Dit mogen we niet onderschatten. Niet alleen het beslissen op verzoeken om 
ontheffingen, maar ook het geven van een aanwijzing, bevel of last onder dwangsom 
komt, zoals bij de opsomming van de bevoegdheden op pagina 1 is te zien, lokaal bij de 
burgemeester te liggen.  
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Vervolg 
De raad zal iedere maand schriftelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken en de 
door de burgemeester genomen besluiten in het kader van de Twm. De bijzonderheden 
en genomen besluiten op grond van de Twm zullen dan met de raad worden gedeeld. 
De Twm sluit zoals gezegd aan bij de normale verantwoordingsrelatie tussen 
burgemeester en raad, zoals in de Gemeentewet beschreven. 
 
Op de laatste pagina van deze memo staan de bijzonderheden van december 2020 (de 
eerste maand van de in werking getreden Twm). 
 
Bijlagen 
Geen 
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Verantwoording: Bijzonderheden en besluiten Twm december 2020 
 
De burgemeester heeft in december een besluit genomen die een directe relatie heeft met 
de Twm. 
 
Besluit openstelling supermarkten op zondag tijdens lockdown. 

1. De supermarkten de gelegenheid geboden op zondag geopend te zijn van 10.00 
uur tot 20.00 uur. 

2. Deze openstelling toe te staan tot en met 17 januari 2021 en 
3. Het effect van de openstelling in de tweede helft van januari 2021 evalueren. 

 
Nadere toelichting: 
De openingstijden van de winkels zijn geregeld in de Winkeltijdenwet en in de 
Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020. De wet geeft aan dat dat de 
winkels geopend mogen zijn van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 
uur. De zondag openstelling is overgedragen aan de gemeenteraad. In onze verordening 
staat dat de alle winkels dit jaar (2020) geopend mogen zijn op zondag van 12.00 uur tot 
18.00 uur. De coronapandemie en de drukte in de supermarkten leidt tot de vraag of de 
supermarkten gedurende de lockdown op de zondagen geopend mogen zijn. Dit mede 
om de drukte te kunnen spreiden, waardoor er meer ruimte in de supermarkten ontstaan 
en bezoekers zich aan de noodzakelijke maatregelen kunnen houden. Opgemerkt dient te 
worden dat op maandag tot en met zaterdag de winkels geopend mogen zijn van 06.00 
uur tot 22.00 uur. Dit is een wettelijke bepaling, daar kunnen ook de supermarkten 
gebruik van maken. Daar wordt echter niet uitgebreid gebruik van gemaakt.  
Toch wordt voorgesteld wordt om voor de openingstijden dezelfde lijn te volgen als in het 
voorjaar: de supermarkten in december 2020 op zondag de mogelijkheid bieden om van 
10.00 uur tot 20.00 uur geopend te zijn. Op Eerste Kerstdag zijn de supermarkten 
gesloten. Het effect van dit besluit zal door de burgemeester in de tweede helft van  
januari 2021 geëvalueerd worden, zo mogelijk eerder. 


