
 

U202000944 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Samenvatting 

Naar verwachting treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) op 1 december a.s. in 

werking. Met oog op de inwerkingtreding en de veranderingen waar gemeenten mee te maken 

krijgen, stuur ik u hierbij een brief met bijlage van de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS). Hierin wordt u geïnformeerd over de veranderingen die de Twm met zich meebrengt voor 

de totstandkoming van maatregelen, de verantwoordelijkheidsverdeling en de bestuurlijke 

verhoudingen.  

 

Daarnaast brengen wij een aantal instrumenten onder uw aandacht, die u kunt gebruiken bij de 

invulling van uw verantwoordelijkheden na de inwerkingtreding van de wet.  

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

20 november 2020 

Kenmerk 

COS/U202000944 

Lbr. 20/082 

Telefoon  

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Naar verwachting treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) op 1 december a.s. in 

werking. Deze wet heeft als doel om de Coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te 

bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De Tijdelijke wet kent een centrale sturing, 

maar sluit daarnaast aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties gelden, en 

voorziet in mogelijkheden voor lokaal maatwerk. De structuur van aanwijzingen en 

noodverordeningen maakt plaats voor ministeriële regelingen. Dit brengt een verandering in 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de burgemeester en de voorzitter van de 

veiligheidsregio’s met zich mee. 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.  

 

Het is van belang te benadrukken dat de fase waarin de bestrijding van het virus zich bevindt 

bepalend is voor de mate waarin lokaal maatwerk aan de orde kan zijn. Op dit moment is de situatie 

dusdanig ernstig dat uniforme maatregelen genomen zijn door het Rijk. De eerste ministeriële 

regeling voorziet dan ook niet in aanvullende ontheffingsmogelijkheden of bevoegdheden voor de 

burgemeester. 

 

Met oog op de inwerkingtreding en de veranderingen waar gemeenten mee te maken krijgen, stuur 

ik u hierbij een brief met bijlage van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierin wordt u 

geïnformeerd over de veranderingen die de Twm met zich meebrengt voor de totstandkoming van 

maatregelen, de verantwoordelijkheidsverdeling en de bestuurlijke verhoudingen.  

 

Aan de leden 

 

  Datum 

20 november 2020 

Kenmerk 

COS/U202000944 

Lbr. 20/082 

Telefoonnummer 

070 3738393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/20201120_brief-mbzk-mvws-en-mjenv-inzake-voorbereiding-inwerkingtreding-twm.pdf
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Om u daarnaast zoveel mogelijk te voorzien van nuttige instrumenten voor de inwerkingtreding van 

de wet, hebben wij de volgende instrumenten ontwikkeld: 

 

- Voorbeeld-beleidskaders tijdelijke wet Covid-19 (een versie voor burgemeesters en een 

versie voor voorzitters veiligheidsregio’s). Deze voorbeeld-beleidskaders zijn opgesteld 

door de VNG en het secretariaat van het Veiligheidsberaad, in afstemming met het Rijk. De 

voorbeeld-beleidskaders geven richting aan de afwegingen die regionaal en lokaal gemaakt 

kunnen worden ten aanzien van de inwerkingtreding en implementatie van de wet en zijn 

opgesteld op verzoek van leden van het Veiligheidsberaad en de interbestuurlijke 

klankbordgroep. 

- Een juridische handreiking Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, in samenwerking met 

Pels Rijcken. Deze handreiking gaat in op de aanvullende bevoegdheden die de gemeente 

in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 krijgt. De handreiking bevat heldere en 

systematische toelichtingen, voorbeelden, aandachtspunten en overzichtelijke schema’s en 

formats. 

- Er zijn vaakgestelde vragen en antwoorden te vinden op de VNG website. 

- Er zijn in de week van 16 november twee webinars georganiseerd over de wet, in 

samenwerking met het ministerie van BZK en Pels Rijcken. 

 

Al deze instrumenten kunt u vinden op: https://vng.nl/artikelen/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19 
 

Mocht u toch prangende vragen hebben, dan kunt u terecht bij de daarvoor speciaal ingerichte 

helpdesk. U kunt uw vragen sturen aan covid19@vng.nl. Deze worden door de VNG in 

samenwerking met het IFV / LOT-C en de ministeries beantwoord. 

 
Ik hoop dat u de komende tijd baat hebt bij deze documenten en producten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 

 

https://vng.nl/artikelen/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/vng-handreiking-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf
https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://vng.nl/artikelen/vng-dialoog-in-coronatijd
https://vng.nl/artikelen/tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/infographic-juridische-helpdesk-covid-19.pdf
mailto:covid19@vng.nl

