
 

 

Voor invoering van de Twm Na invoering van de Twm  

Bevoegdheid Voorzitter VR Burgemeester Voorzitter VR 

Verlenen 

ontheffingen 

van landelijke 

regels 

Noodverordening 

(algemeen: art. 3.1) (apart 

studenten: art. 2.14)   

Ontheffingen van algemene 

maatregelen (art. 58e), 

verbod tot groepsvorming in 

een aangewezen plaats, 

openstellen van een 

publieke plaats (art.58h), 

organisatie evenement (art. 

58i) 

Niet bevoegd, tenzij de minister 

VWS de bevoegdheid tijdelijk bij de 

voorzitter veiligheidsregio belegt 

(art. 58d: gevolgen van meer dan 

plaatselijke betekenis). 

 

Geven van 

aanwijzingen 

en bevelen 

Noodverordening 

(art.2.5) 

Bij uitvoering van toezicht 

zoals is bepaald in de 

Gemeentewet (artt. 58k, 58l, 

58m, 58n)  

Niet bevoegd, tenzij Minister VWS 

de bevoegdheid tijdelijk bij de 

voorzitter veiligheidsregio belegt 

(art. 58d: gevolgen van meer dan 

plaatselijke betekenis). 

Handhaving Art. 39 Wvr: bestuurlijk bevel, 

sluiting, LOD 

Verantwoordelijk voor 

bestuurlijke handhaving (art 

58u, artt. 125, 176 Gemwet) 

Niet bevoegd, tenzij Minister VWS 

de bevoegdheid tijdelijk bij de 

voorzitter veiligheidsregio belegt 

(art. 58d: gevolgen van meer dan 

plaatselijke betekenis). 

Bevoegd-

heden 

bestrijding 

infectieziekten 

Maatregelen gebouwen en 

personen treffen (o.a. 

quarantaine) (artt 34 lid 4, 47, 51, 

54, 55, 56 Wpg)  

Geen De voorzitter blijft bevoegd 

maatregelen voor gebouwen en 

personen treffen (o.a. quarantaine) 

(art 34, lid 4, 47, 51, 54, 55, 56 

Wpg). 

Regionale 

coördinatie 

Via RBT, coördinerende 

voorzittersrol bij afstemming over 

lokale besluiten en toepassing 

art.6 lid 4 Wpg 

In de MvT Twm staat dat op 

grond van art. 39, lid 2 Wvr 

de vz een RBT bijeen roept 

en houdt. 

RBT blijft op grond van art. 39, lid 2 

Wvr in stand: coördinerende rol van 

de voorzitter bij afstemming (MvT 

Twm). 

Crisis-

communicatie 

De vz is verantwoordelijk voor 

informatievoorziening over de 

oorsprong, de omvang en de 

gevolgen van de epidemie aan de 

bevolking en de bij de 

crisisbeheersing betrokkenen 

(art.7 Wvr), stemt af met het Rijk. 

De bgm  De vz blijft verantwoordelijk voor 

informatievoorziening over de 

oorsprong, de omvang en de 

gevolgen van de epidemie aan de 

bevolking en aan de bij de 

crisisbeheersing betrokkenen (art.7 

Wvr) en stemt af met het Rijk. 

Informatie-

voorziening 

De vz verstrekt de minister de 

nodige inlichtingen (art. 43 Wvr). 

De bgm verschaft info aan 

de minister van VWS via de 

vz.  (art. 58s lid 2 Twm). 

De bgm verschaft info aan de 

minister van VWS via de vz.  (art. 

58s lid 2 Twm). 

Afleggen 

verant-

woording 

De vz legt verantwoording aan de 

betreffende gemeenteraden af na 

beëindiging van de crisis of ramp 

(art 40 Wvr). 

De bgm legt verantwoording 

af aan de gemeenteraad 

wanneer de bgm gebruik 

maakt of heeft gemaakt van 

een bevoegdheid Twm. 

De wijze van verantwoording 

wordt door de gemeente en 

bgm in samenspraak 

bepaald.   

De vz legt verantwoording af aan de 

gemeenteraden. Binnen 1 maand 

na inwerkingtreding Twm, legt vz. 

verantwoording af over zijn 

gemaakte keuzes tot dan in de 

crisis. De vz legt tijdens deze crisis 

verantwoording af wanneer deze 

gebruik heeft gemaakt van de 

situatie die volgt uit artikel 58d, 

Twm. Dit gebeurt achteraf.  


