Bijlage 1: Uitgangspunten Twm voor bestuurlijke verhoudingen
Met de komst van de Twm verschuiven een aantal bevoegdheden zoals die in de huidige
situatie gelden. Hieronder wordt aangegeven hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is belegd
na inwerkingtreding van de Twm. (versie na TK, 13 oktober 2020)
Bevoegdheid

Burgemeester

Voorzitter VR

Verlenen
ontheffingen van
landelijke regels

Bevoegd tot het
verlenen van
ontheffingen van
algemene
maatregelen (artikel
58e), het verbod tot
groepsvorming in een
aangewezen plaats,
het openstellen van
een publieke plaats,
het houden van een
evenement (Artikel
58g)

Niet bevoegd, tenzij de
minister besluit dat de
voorzitter
veiligheidsregio in de
bevoegdheid treedt van
de burgemeester
(artikel 58d)

Geven van
aanwijzingen en
bevelen

Bij uitvoering toezicht
zoals is bepaald in de
gemeentewet. (Artikel
58k, 58l, 58m, 58n)

Niet bevoegd, tenzij de
minister besluit dat de
voorzitter
veiligheidsregio in de
bevoegdheid treedt van
de burgemeester
(artikel 58d)

Kan plaatsen
aanwijzen waarop de
in een ministeriële
regeling vastgestelde
regels van toepassing
zijn.
(artikel 58 e lid 5)

Handhaving

Verantwoordelijk voor
handhaving (Artikel
58u, artikel 125
gemeentewet, artikel
172 gemeentewet)

Niet bevoegd, tenzij de
minister besluit dat de
voorzitter
veiligheidsregio in de
bevoegdheid treedt van
de burgemeester
(artikel 58d)

Regionale
coördinatie

In de Nota van
wijziging bij de Twm
staat opgenomen dat
artikel 39 Wvr van
kracht blijft. Hierin is
opgenomen dat de
voorzitter
veiligheidsregio een
RBT bijeen roept en
voorzit. De
burgemeesters

Artikel 39 Wvr, blijft in
werking. Daarmee blijft
het RBT in stand. Dit
leidt tot het behouden
van de coördinerende
rol van de voorzitter
veiligheidsregio, bij
afstemming over lokale
besluiten en
bestuurlijke handhaving

Minister

In de ministeriële regeling
kunnen voorwaarden /
beperkingen worden
gesteld aan het
aanwijzen van specifieke
plaatsen waarop
maatregelen van
toepassing zijn.
(artikel 58 e lid 5)

Kan onderscheid maken
binnen en tussen
gemeenten waar
ministeriele regeling op
van toepassing is. (artikel
58b)

stemmen in het RBT
af over lokale
besluitvorming en
maatregelen, alsmede
over de bestuurlijke
handhaving van de
maatregelen.

Informatievoorziening

Afleggen
Verantwoording

Burgemeester betrekt
de gemeenteraad bij
de besluitvorming. Dit
hoeft niet per geval te
geschieden. De wijze
waarop kan door Raad
en en burgemeester in
samenspraak worden
bepaald.

daarvan. (Nota van
wijziging)

De voorzitter
veiligheidsregio blijft
verantwoordelijk voor
de
informatievoorziening
over de oorsprong, de
omvang en de
gevolgen van de
epidemie. (Artikel 59s,
volgt uit artikel 7 Wvr)

Aan beide Kamers over
redenen van geldende
maatregelen en de
verwachting van de duur
ervan.

Het door de Tweede
Kamer aangenomen
amendement van dhr.
van Dam (CDA)
benadrukt het belang
van verantwoording
door de voorzitter VR
aan de gemeenteraden
niet alleen ná de crisis,
maar ook tijdens deze
crisis. De duur van de
crisis is immers niet
bekend. Het huidige
artikel 40 Wvr gaat uit
van verantwoording ná
de crisis.

Aan de Tweede Kamer.

De voorzitters
veiligheidsregio leggen
verantwoording af over
de gemaakte keuzes
binnen een maand na
inwerkingtreding van de
Twm.

Ministeriële regeling
wordt voorgelegd aan
Tweede Kamer. Tweede
Kamer stemt binnen één
week in, zo niet dan komt
de ministeriële regeling te
vervallen
(artikel 58c lid 2)

