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Tijdelijke wet Covid-19

Hooggeachte heer Grapperhaus, heer de Jonge en mevrouw Ollongren,
Met deze brief wil ik u namens het Veiligheidsberaad het volgende meegeven ten
aanzien van de ophanging van het tijdelijk aanvullend wettelijk instrumentarium om voor
de langere termijn afstand te kunnen houden en andere gedragsvoorschriften na te
kunnen leven ter bestrijding van het virus 2019-nCov.
Het Veiligheidsberaad is van opvatting dat gezien de aard en reikwijdte van de langer
durende crisis, de maatschappelijke ontwrichting die hij veroorzaakt en de indringende
verbintenis met openbare orde en handhavingsvraagstukken primair de Wet
veiligheidsregio’s in aanmerking komt.
Bij het opstellen van de wet pleiten we voor een formeel wettelijke basis voor ons
handelingsperspectief op decentraal niveau. Hier dringt zich de vraag op of de wetsfiguur
in de functionele (Wet publieke gezondheid) of algemene keten (Wet veiligheidsregio’s)
moet worden gehangen en wat de betekenis daarvan is voor de gemeenten, waar
immers het merendeel van de maatregelen in de sfeer van de openbare orde neerslaan.
Waar in de Wet publieke gezondheid vooral de bijzondere bepalingen ter zake van de
infectieziektebestrijding (melding, isolatie, quarantaine etc.) thuishoren is het de vraag of
het voor de hand ligt deze (tijdelijk) uit te breiden met algemene bepalingen die de
samenleving vanwege de A-ziekte in volle omvang treffen.
Dergelijke gedragsvoorschriften zijn nu bij aanwijzing van de minister van VWS bij
noodverordening van kracht, met gebruik van Wet veiligheidsregio’s, artikel 39
(noodbevoegdheden voorzitter veiligheidsregio). Verondersteld mag worden dat de
aanwijzing(en) en bijgevolg de 25 noodverordeningen niet langer van kracht (hoeven te)
zijn als zolang het tijdelijk aanvullend wettelijk instrumentarium zijn werk doet. Dat laat
onverlet de mogelijkheid van de burgemeester en de voorzitter van de Veiligheidsregio
gebruik te kunnen maken van bestaande bevoegdheden in de Wet publieke gezondheid,
de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s in het kader van rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Dit in verband met het risico van het weer oplaaien van het virus en het
bijgevolg moeten treffen van extra en bijzondere maatregelen vanwege verdere
besmetting.

