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Schriftelijke vragen ex artikel 36 over het gemeentelijk experiment verplicht dragen van
gezichtsmaskers binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Geachte heer Becker,
Op 2 augustus 2020 stelde u schriftelijke vragen op grond van artikel 36 van het
Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Amstelveen 2019. Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven en wordt per
vraag een antwoord gegeven.
De politiek is momenteel met Zomerreces, corona niet en daarom is het van groot belang
bestaande veiligheidsregelingen te respecteren, te handhaven en aanpassingen hierop
tijdig te communiceren.
Uit media-uitingen blijkt dat, na een besluit in het veiligheidsberaad, er regionaal kan
worden geëxperimenteerd met gezichtsmaskers.
Verschillende veiligheidsregio’s, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben besloten dat
het dragen van een gezichtsmasker verplicht kan worden gesteld op drukke plekken en
men bij het niet opvolgen van deze maatregel een boete van €.95.= moet betalen.
De gemeenteraadsfractie van AVA heeft betreffende deze beslissing, de volgende vragen
aan burgemeester Dhr. Poppens.
1. Heeft de burgemeester van Amsterdam deze beslissing genomen als burgemeester van
Amsterdam of als voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland en is hij het
daar als vicevoorzitter van de Veiligheidsregio mee eens?
Dit besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio. De besluitvorming ligt bij
de voorzitter gelet op de opgeschaalde situatie die van kracht is sinds het begin van deze
crisis1. Het besluit is genomen in afstemming met het Regionaal Beleids Team (RBT).
2. Als dit een besluit van de Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland is, gaat deze
maatregel dan ook toegepast worden in Amstelveen en haar buurgemeenten?

Op basis van art. 39 wet op de Veiligheidsregio is de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd om
toepassing te geven aan bepaalde (openbare orde) bevoegdheden van de burgemeesters binnen de
regio.
1

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1

Route per bus (overdag ma t/m vrij)

1182 JR Amstelveen

Lijn 174, halte Raadhuis

T

Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min.

(020) 540 49 11

www.amstelveen.nl
IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14

Plan uw reis via www.9292ov.nl

Pagina

2 van 2

De maatregel van het dragen van mondkapjes in, door de voorzitter van de
veiligheidsregio, aangewezen gebieden richt zich in eerste instantie op Amsterdamse
grondgebied. De noodzaak tot het uitbreiden van deze maatregel richting de rest van de
veiligheidsregio is op dit moment niet aan de orde.
3. Welke criteria zijn van toepassing betreffende verscherping van genoemde maatregelen,
waar kunnen inwoners en ondernemers deze lezen en zo mogelijk verwachten.
Bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen- de vrijdagmarkt- supermarkten- Stadshartsportinstellingen- scholen-kinderdagverblijven en Horecabedrijven. En is de burgemeester
voornemens deze zo nodig, in navolging van de horeca in Amsterdam, te sluiten?
Bij de invoering van de maatregel rondom het verplichten van mondkapjes in bepaalde
gebieden heeft vooral de verwachte drukte in relatie met de door het RIVM geconstateerde
verhoogde verspreiding van het COVID-19 virus een rol gespeeld. De noodverordening is
gepubliceerd en beschikbaar op de websites van de betrokkenen gemeenten. De
besluitvorming omtrent het sluiten van locaties ligt bij de voorzitter van de
veiligheidsregio. Mocht het gaan om locaties binnen Amstelveen dan zal voorafgaand aan
de besluitvorming afstemming gezocht worden met de Burgemeester.
4. Hoe denkt de burgemeester zo nodig, genoemde extra maatregelen te gaan handhaven,
komt daar uit de Veiligheidsregio extra capaciteit voor beschikbaar?
Op dit moment is dit niet aan de orde. De handhaving van de noodverordening ligt bij de
politie en de gemeentelijk BOA’s.
5. Is de burgemeester ervan op de hoogte dat het opleggen van een gezichtsmaskerplicht
via de noodverordening mogelijk onrechtmatig is? Volgens professor Voerman is voor het
opleggen van een dergelijke plicht namelijk een formele wet vereist, die thans ontbreekt.
Als het opleggen van een dergelijke plicht onrechtmatig blijkt te zijn, zegt de
burgemeester dan toe om zich tegen het opleggen van dergelijke plicht te verzetten?
De burgemeester is bekend met de Amsterdamse pilot op het gebied van de maatregel
rondom mondkapjes. De rechter zal zich zo nodig buigen over de vraag rondom
rechtmatigheid.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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