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Geachte leden van college en gemeenteraad,
We hoopten met z’n allen dat het niet zou moeten, maar toch kondigde het kabinet onlangs
verscherpte coronamaatregelen aan. Het op- en afschalen van maatregelen levert onzekerheden op
voor onze inwoners, ondernemers, maar zeker ook voor u als bestuurders en uw medewerkers.
Specifiek maken we ons in steeds grotere mate zorgen om de handhavers. Zij vormen soms bijna
letterlijk de frontlinie van de overheid. In hun dagelijks werk ervaren zij als geen ander de toenemende
tweespalt in de samenleving en het verscherpte debat. Mede daarom hebben we in de consultaties op
de wetsvoorstellen uitbreiding coronatoegangsbewijzen hierop gewezen. Ondernemers die juist
richting de decembermaand weer hoop kregen om een deels verloren jaar toch weer een beetje goed
te kunnen maken, zien deze maand weer met grote onzekerheid tegemoet. Het steunpakket geeft wat
lucht voor deze weken, maar de zorgen van de mkb’ers en veel zzp’ers zijn daarmee niet
weggenomen.
Tot slot spreken we onze waardering uit naar de wijze waarop gemeenten steeds weer anticiperen op
de gewijzigde omstandigheden. Als lokale overheid zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor onze
inwoners en ondernemers. Zowel op een positieve als op een negatieve manier. Dat gaat soms niet in
de koude kleren zitten. Met alle onzekerheden en vragen die daarbij komen. We helpen en
ondersteunen elkaar. Laten we dat vasthouden.
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CTB-plicht bij zwembaden
Wellicht zijn er ook in uw gemeente vragen over hoe het nu zit met de CTB-verplichting voor toegang
tot zwembaden? De Vereniging Sport en Gemeenten heeft op basis van schriftelijke beantwoording
van minister De Jonge aan de Tweede Kamer over dit onderwerp de meest gestelde vragen
beantwoord.
Lees verder:
• https://sportengemeenten.nl/update-covid-19-en-sport-geen-onduidelijkheid-over-ctbverplichting-zwembaden/

Wetsvoorstellen uitbreiding coronatoegangsbewijzen
Het kabinet werkt aan 3 wetsvoorstellen om de inzet van coronatoegangsbewijzen (CTB) uit te
breiden:
• Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële
dienstverlening;
• Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen (verplicht voor werknemers in CTB-plichtige
sectoren en facultatief voor werknemers en bezoekers in overige sectoren);
• Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (2G).
In haar reactie heeft de VNG 2 grote aandachtspunten:
Bij de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen:
De VNG vindt het van belang dat gemeenten uitgezonderd worden van de bevoegdheid om een
coronatoegangsbewijs aan bezoekers te vragen. Iedere inwoner moet gebruik kunnen blijven maken
van essentiële dienstverlening door gemeenten en op een gemeentelijke locatie naar binnen kunnen.
Ook moet worden voorkomen dat iedere gemeente zelf een keuze moet maken.
Bij de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en de Tijdelijke wet differentiatie
toegangsbewijzen:
Deze uitbreidingen liggen binnen de bestaande CTB-plichtige sectoren en hiermee in het verlengde
van de bestaande handhavingstaak voor gemeenten. De beoogde uitbreiding naar niet-essentiële
detailhandel en dienstverlening is echter een omvangrijke nieuwe handhavingstaak voor gemeenten.
Dit ligt buiten hun beschikbare handhavingscapaciteit.
De VNG heeft in haar reactie aangegeven wat mogelijke consequenties zijn voor gemeenten, maar
geeft geen principeoordeel over invoering 2G of uitbreiding CTB.
Lees verder:
• https://vng.nl/nieuws/consultatie-vng-op-voorstel-uitbreiding-ctb
• https://vng.nl/nieuws/consultatie-2g-draagvlak-en-handhaving-vragen-aandacht
• Handreiking CTB in buurthuizen: https://vng.nl/nieuws/handreiking-coronatoegangsbewijs-indorps-en-buurthuizen
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Steunpakketten vragen verdere uitwerking
De coronamaatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben een economische impact en hebben
gevolgen voor veel ondernemers. Op 16 november heeft het kabinet een steunpakket bekendgemaakt
om diverse sectoren te compenseren in hun inkomstenderving.
Dat het kabinet hierna snel duidelijkheid heeft gegeven over de hoogte van deze compensatie en de
randvoorwaarden is een goede start, vindt de VNG, maar we hadden liever gezien dat dit gelijktijdig
met het bekendmaken van de maatregelen was gebeurd.
Wel moet het steunpakket nog verder worden uitgewerkt en moet worden getoetst of het in de
uitvoering ook alle sectoren voldoende steun biedt. Dit geeft veel onzekerheid bij ondernemers en
deze periode moet zo kort mogelijk worden gehouden. Ook op de langere termijn als maatregelen toch
moeten worden verlengd en/of uitgebreid, moet daar een passend steunpakket voor zijn.
Lees verder:
• https://vng.nl/nieuws/steunpakketten-vragen-nog-verdere-uitwerking
• https://vng.nl/nieuws/vng-vraagt-om-verlenging-van-steunpakketten-cultuursector

VNG Dialoog: internationale herstelplannen steeds duurzamer
Op donderdag 25 november van 10.00 uur tot 11.00 uur is de VNG Dialoog: Duurzaam herstel in
internationaal perspectief. De coronapandemie heeft veel gemeenten ertoe gezet om voor de periode
hierna te werken aan een herstelplan. Steeds vaker vormen begrippen als Brede Welvaart en de
Global Goals hierin een leidend kader.
In dit webinar komt een aantal buitenlandse gemeenten aan het woord om te vertellen hoe zij
vormgeven aan een duurzaam herstel. Pablo Angel Solanilla, commissaris voor stadspromotie van de
gemeenteraad in Barcelona, legt uit hoe Covid-19 impact heeft gehad op de gemeentelijke plannen en
welke visie zij voor ogen hebben als het gaat om duurzaam herstel. De Green Deal van Barcelona
komt hierbij aan bod . Carlos Maya, burgemeester van Pereira (Colombia), geeft een inkijk hoe zij
invulling geven aan de gemeentelijke plannen voor de komende jaren, welke rol de Sustainable
Development Goals (SDG’s) hierbij hebben en welke invloed corona hierop heeft gehad.
Door deelname van internationale sprekers zal de voertaal van het webinar in het Engels zijn. U kunt
zich via deze link aanmelden: https://vng.nl/aanmeldformulier-vng-dialoog-duurzaam-herstel-ininternationaal-perspectief
Meer informatie over de VNG Dialogen staat op: https://vng.nl/artikelen/vng-dialoog-in-coronatijd.

Juridische helpdesk
Gemeentebestuurders, raadsleden en ambtenaren kunnen met juridische vragen terecht bij de Covid
Helpdesk. U kunt uw vragen mailen naar: covid19@vng.nl

Coronawebsite
•
•

Op de website van de VNG bieden we informatie over :
Herstel en transitie: met handvatten voor het opstellen van beleid om de sociale en economische
gevolgen van de crisis aan te pakken
Wetgeving: met informatie over coronagerelateerde (tijdelijke) wetgeving zoals de quarantaineplicht en
coronatoegangsbewijzen
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•
•
•

Financiële compensatie: met een overzicht van alle compensatie-afspraken voor gemeenten en
updates over gesprekken met het rijk hierover
Informatie voor bestuurders: met handreikingen zoals scenario-ontwikkeling en een gespreksagenda
en informatie over de bestuurlijke klankbordgroepen
Veel gestelde vragen en antwoorden
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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