
Motie vreemd aan de orde van de dag:  

Democratische borging coronamaatregelen: Betrek de gemeenteraad. 

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 24 september 2020,

constaterende dat:

 De coronacrisis voortduurt en waarschijnlijk nog langere tijd gaat voorduren. 
 het kabinet inzet op lokale en regionale (maatwerk)maatregelen
 de Tijdelijke wet maatregelen covid 19, die naar alle waarschijnlijkheid bevoegdheden zal 

toekennen aan  de burgemeester om lokale maatregelen te treffen
 De veiligheidsregio en de voorzitter daarvan een belangrijke rol heeft bij het nemen van 

regionale en lokale maatregelen 
 de gemeenteraad tot nu toe, adequaat,  maar  vooral achteraf, geïnformeerd wordt over 

genomen maatregelen.

overwegende dat:

 Er zowel landelijk als lokaal zorgen leven over het gebrek aan democratische borging van 
regionale en/of lokale maatregelen

 Het nog niet duidelijk is of, en zo ja, wanneer de Tijdelijk wet maatregelen covid 19 in 
werking zal treden

 Het wenselijk is om tot de eventuele inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Covid 19 lokaal 
afspraken te maken over de informatie  aan de gemeenteraad en de wijze waarop die 
gemeenteraad betrokken wordt bij de maatregelen.

 Het wenselijk is om voorafgaand aan de eventuele inwerkingtreding van de Tijdelijke wet 
maatregelen Covid 19,  lokaal alvast afspraken te maken over de informatie aan de 
gemeenteraad, en de wijze waarop de gemeenteraad betrokken zal worden bij de 
maatregelen die de burgemeester op grond van de Tijdelijke wet Covid 19 kan nemen.

Voor de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid 19

verzoekt de burgemeester om:

 Met het fractievoorzittersoverleg tijdelijke afspraken te maken over de wijze en tijdstip van 
informatieverstrekking  aan de gemeenteraad over lokale maatregelen met een spoedeisend 
karakter. 

 Met het fractievoorzittersoverleg tijdelijke  afspraken te maken over hoe de gemeenteraad  
zijn zienswijze kenbaar kan maken  op  een voorgenomen maatregel, die geen betrekking 



heeft op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel,  zonder 
dat hierbij de bevoegdheid van de burgemeester beperkt wordt. 

 Zich er voor in te spannen dat in de Tijdelijke wet maatregelen covid 19 bepaald wordt dat 
gemeenteraden voorafgaand aan besluiten van de burgemeester en/of de voorzitter van de 
veiligheidsregio invloed kunnen uitoefenen op door de burgemeester en/of  voorzitter van 
de veiligheidsregio  te nemen maatregelen. 

Na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid 19

 Met het fractievoorzittersoverleg vaste  afspraken te maken over de wijze en tijdstip van 
informatieverstrekking  aan de gemeenteraad over lokale maatregelen met een spoedeisend 
karakter. 

 Met het fractievoorzittersoverleg vaste   afspraken te maken over hoe de gemeenteraad  zijn 
zienswijze kenbaar kan maken  op  een voorgenomen maatregel, die geen betrekking heeft 
op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel.   

En gaat over tot de orde van de dag
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