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Geacht college

Op de digitale uitgave van het Eindhovens Dagblad zagen wij een artikel waarin stond dat het stadsbestuur,
bovenstaand initiatief verboden heeft.
Even een terugblik:
Op donderdag 18 maart hadden wij als raad een bijeenkomst over de Corona maatregelen. Het ging daar
over wat we tot nu toe gedaan hebben, wat het allemaal gekost heeft en wat we in de toekomst nog konden
doen.
Ik vroeg toen aan de burgemeester in hoeverre wij konden afwijken van het landelijke beleid en hoe wij de
plaatselijke ondernemers extra konden helpen door misschien de regels, binnen de wet, iets aan te passen
in sommige situaties.
Het antwoord was dat er niets mogelijk was omdat we in een te hoog risico niveau zitten en dus de landelijke
regels wet zijn. Pas bij verlaging van het risico niveau kon de BM zelf weer regels aanpassen. De BM was
het eens dat we alles moeten doen om de stad vooruit te helpen.
Tot mijn stomme verbazing zie ik in dit artikel dat er meerdere steden in verschillende veiligheidsregio's wel
toestemming hebben gegeven. Dit strookt niet met het antwoord dat gegeven werd door de BM.
Vraag 1: Wat is nu waarheid? In hoeverre kan een burgemeester/stad nu wel of niet afwijken?
Vraag 2: Wat zijn de redenen om in Helmond een verbod op te leggen? En is er overleg geweest met andere
steden/veiligheidsregio's?
Vraag 3: Door wie is deze beslissing genomen? Alleen BM of het hele college?
Vraag 4: Waarom is er geen gesprek aangegaan met de raad?

Stef Stevens
Fractievoorzitter D66
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:
1.

Wat is nu waarheid? In hoeverre kan een burgemeester/stad nu wel of niet afwijken?

Met het oog op bijzondere omstandigheden kan de burgemeester binnen de wettelijke kaders ontheffing
verlenen. Ontheffingsbesluiten zijn altijd gericht op een bijzonder, concreet geval. Te denken valt aan
bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, herdenkingen en jubilea waarbij
bijzondere omstandigheden spelen. Ontheffingen dienen als individuele uitzondering op de algemene regel
en zijn niet bedoeld om nieuwe algemene uitzonderingen te maken of een ander regime te laten gelden. Het
gaat bij het verlenen van ontheffingen dus niet om het voortzetten of hervatten van een “reguliere
exploitatie”. Met de huidige maatregelen zijn culinaire wandelingen op dit moment, in ieder geval tot 30 juni
2021, nog niet toegestaan.
2.

Wat zijn de redenen om in Helmond een verbod op te leggen? En is er overleg geweest met andere
steden/veiligheidsregio's?

Een georganiseerde take-away wandeling, dus beperkt tot een tijdvak (week, dag of tijd) is op basis van de
landelijke maatregelen ter bestrijding van het Corona virus niet mogelijk, ook nog niet op dit moment. Een
georganiseerde wandeltocht valt onder het begrip evenement in de zin van de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19. Het begrip evenement in het kader van deze wet moet namelijk ruim worden opgevat. Met de
huidige maatregelen zijn evenementen, in ieder geval tot 30 juni 2021, nog niet toegestaan. De
beantwoording van de vraag van de organisatie is in lijn met het advies van het RBT van 26 februari 2021
over georganiseerde auto-, wandel- en fietstochten. Er is ook contact geweest met Eindhoven, waar een
dergelijke activiteit ook niet toegestaan was in lijn met bijgevoegd RBT advies.
3.

Door wie is deze beslissing genomen? Alleen burgemeester of het hele college?

Namens de burgemeester is aan de organisator bericht dat het initiatief niet in overeenstemming was met de
op dat moment geldende coronaregels en de lijn die de regio daarin bewandelde. Verder is met de
organisator doorgesproken op welke wijze een individuele wandeling met vouchers voor afhaalmaaltijden
wel mogelijk was.
4.

Waarom is er geen gesprek aangegaan met de raad?

Er is geen gesprek aangegaan met de raad omdat uit de landelijke maatregelen en de richtlijnen vanuit het
RBT duidelijk naar voren komt dat georganiseerde wandeltochten niet mogelijk zijn. Aan de organisatie is
meegegeven onder welke voorwaarden het mogelijk is om individuele vouchers aan te kunnen bieden. Wij
merken nogmaals op dat onder de huidige maatregelen evenementen, in ieder geval tot 30 juni 2021, nog
niet zijn toegestaan.
Burgemeester en wethouders van Helmond
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