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Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de quarantaineplicht, pilots met toegangstesten, inspecties door de NVWA op terrassen en de
activiteiten van de VNG-commissie Social impact COVID-19 (commissie Depla).
Stand van zaken quarantaineplicht
Naar verwachting wordt per 1 juni een quarantaineplicht voor inreizigers vanuit zeer hoog
risicolanden ingesteld. Inmiddels heeft de Tweede Kamer hierover gedebatteerd en hiermee
ingestemd. Op 21 mei a.s. behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel.
Gemeentelijke rol
Een belangrijk deel van de handhaving van de quarantaineplicht komt te liggen bij gemeenten. Als
het landelijk belteam een vermoeden heeft dat de inreiziger zich niet houdt aan de
quarantaineplicht, wordt dat signaal doorgegeven aan gemeentelijke toezichthouders. Deze dienen
dan een controle uit te voeren bij het verblijfadres van de inreiziger. Vanwege de coördinerende rol
van de veiligheidsregio gaat het wetsvoorstel ervan uit dat deze toezichthouders opereren vanuit de
gemeente die de voorzitter levert van de veiligheidsregio. Deze toezichthouders handhaven dan in
opdracht van alle in de regio liggende gemeenten.
Nadere invulling nodig
De praktische uitvoering moet nog worden vormgegeven, evenals een reële financiële vergoeding
voor de extra lasten. De VNG en een aantal gemeenten werken hierin samen met het ministerie
van VWS. Ondertussen werken de VNG en advocatenkantoor Pels Rijcken samen aan een
juridische handreiking en modelversies van de benodigde documenten. Deze documenten komen
op de website van de VNG te staan. Op korte termijn wordt u hierover nader worden geïnformeerd.
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Nieuwe Pilots Testen voor toegang
Tussen 20 mei en 1 juni worden er in het land verschillende nieuwe pilots georganiseerd waarin
getest wordt met toegangstesten. Anders dan in de ronde in april, toen de nadruk nog lag op het
gehele proces van toegangstesten, ligt hierbij de nadruk op het oefenen met een aantal nieuwe
testaanbieders. Dit resulteert ook in een wat minder uitgebreide lijst voor deze periode.
Organisatoren is expliciet gevraagd om voortijdig contact op te nemen met de betreffende
gemeente waar de pilots plaatsvinden.
Deze lijst met pilots die in deze 2 weken plaatsvinden is vanaf vrijdagmiddag online te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/06/culturele-activiteiten
1 juni treedt naar verwachting de Tijdelijke wet testbewijzen in werking. Met toegangstesten kunnen
mensen eerder toegang krijgen tot bijvoorbeeld sportwedstrijden, musea en theaters. Over de
manier waarop dit uitgewerkt wordt en hoe organisatoren aanspraak kunnen maken op testen,
wordt momenteel verder doorgesproken met de departementen. De tijdelijke wet is door de Tweede
Kamer aangenomen en wordt op 21 mei behandeld door de Eerste Kamer.
Inspecties door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op terrassen
Op verzoek van het kabinet gaat de NVWA de naleving van de regels inspecteren in de geopende
horeca- en retailondernemingen. Inspecteurs Horeca van de NVWA gaan bij ondernemers van
horeca- en retailondernemingen met publiek terras na of zij voldoen aan de randvoorwaarden die
nodig zijn voor de gasten om de regels na te leven op het terras. Daarvoor gaan de inspecteurs in
gesprek met ondernemers op basis van de regels voor het openstellen van terrassen zoals de
rijksoverheid die heeft voorgeschreven.
De NVWA ondersteunt de handhavende instanties met een inspectie op de naleving van de regels.
Bij afwijkingen treden de inspecteurs van de NVWA niet op. Wel worden de bevindingen
geregistreerd, zodat de NVWA die gebundeld kan doorgeven aan de handhavende
instanties. Gemiddeld zijn er 10 tot 12 inspecteurskoppels per dag door heel Nederland op pad voor
deze inspecties. De inspecteurs kiezen zelf hun locaties. Als inspecteurs een ernstige overtreding
van de terrasregels waarnemen, zullen zij dat direct melden bij de gemeente. Voor vragen of
afstemming hierover kan contact worden opgenomen met de NVWA via 0900-0388.
VNG-commissie Sociale impact COVID-19: ‘Zo komen we sociaal sterker uit de coronacrisis’
De VNG-commissie Sociale impact COVID-19, onder leiding van Paul Depla, roept gemeenten en
rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit
de coronacrisis kan komen. De notitie van de commissie Depla en de bijbehorende praatplaat
helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie. De samenleving is door het
coronavirus en de aanpak ervan stevig geraakt. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren,
zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daarbij kan worden
voortgebouwd op alle energie die door corona zichtbaar is geworden: nieuwe sociale initiatieven,
onverwachte coalities, doorbraken die voorheen niet mogelijk waren.
De commissie formuleert in haar notitie Sociaal sterker de crisis uit. Lokaal perspectief op herstel
en innovatie na(ast) corona 4 uitgangspunten: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en
sociale samenhang. Ze vormen het vertrekpunt voor aanbevelingen over acht thema’s. Deze zijn
handzaam samengevat in een praatplaat. Ook bevat de notitie actuele voorbeelden van
gemeentelijke initiatieven en herstel- of verbeterplannen. Samen met het dashboard sociale impact
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(waarvan binnenkort een nieuwe release komt), geeft dit allerlei extra inzichten en handvatten.
‘Want gemeenten zijn hier allang mee aan de gang, die zitten niet stil tot het virus weg is.’ Maar, zo
stelt de commissie, gemeenten kunnen het niet alleen. Samenwerking met het rijk is essentieel.
Daarom bevat de notitie ook randvoorwaarden voor het rijk om gezamenlijk de
gewenste langetermijnagenda te kunnen realiseren.
De notitie en de praatplaat staan op: https://vng.nl/artikelen/corona-effecten-sociale-impact
Daarnaast ontwikkelt de VNG een interactief dashboard sociale impact als aanvulling op het
nationale coronadashboard en het huidige coronadashboard van Waar staat je gemeente. De
verwachting is dat dit dashboard eind mei operationeel is. Momenteel is op vng.nl al een concept
versie in pdf-vorm te raadplegen.
Ten slotte
Met de aangekondigde versoepelingen die hopelijk vanaf 19 mei a.s. in gaan, gaat de deur naar
een open samenleving weer een stukje verder open. Maar we weten ook dat er bij elke
versoepeling meer vragen komen, omdat de regels op papier niet altijd de helderheid verschaffen
die nodig is voor de uitvoering in de praktijk. Voor de beantwoording van uw vragen staan de
mensen van de COVID-helpdesk voor u klaar (via de mail of telefonisch). Maak daar vooral ook
gebruik van. Dit geeft u meer duidelijkheid en geeft ons een beter inzicht in waar de schoen wringt,
zodat we hier bij de ministeries gericht aandacht voor kunnen vragen.
Wij wensen u een gezond en hopelijk rustig Hemelvaartsweekend toe.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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