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Hier staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de uitvoering van de 
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Vragen en antwoorden over de uitvoering 
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 vindt u op de pagina Vragen en 
antwoorden – Tijdelijke wet maatregelen covid-19. 
De vragen zijn per onderwerp genummerd. Om die reden vindt u de nieuwste vragen onderaan 
het onderwerp. Mocht er een nummer ontbreken, dan is deze vraag inmiddels vervallen. 
Ga naar de vragen over 

 Eet- en drinkgelegenheden  
 Kunst en cultuur  
 Evenementen  
 Buurthuizen  
 Raadsvergaderingen  
 Quarantaineplicht  

Meer informatie
Lees meer over de     Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht   

voor reizigers
Lees meer over de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen  

RAADSVERGADERINGEN
1. Moeten raadsleden een coronatoegangsbewijs overleggen om toegang te krijgen tot de 
raadsvergadering?

Nee, raadsleden hoeven geen coronatoegangsbewijs te overleggen om toegang te krijgen tot 
de raadsvergadering. In artikel 58ra, eerste lid, Wet publieke gezondheid zijn sectoren 
opgenomen waarvoor bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld met betrekking 
tot het beschikken over coronatoegangsbewijs. Volksvertegenwoordigende organen vallen 
hier niet     onder. Vanwege hun mandaat hebben raadsleden toegang tot de vergadering, met 
inachtneming van de nog geldende maatregelen en het bezoekersreglement. 

2. Moet een coronatoegangsbewijs worden overlegd om plaats te nemen op de publieke 
tribune tijdens een openbare raadsvergadering?

Nee. In de Trm is bepaald dat de inzet van coronatoegangsbewijzen verplicht wordt bij eet- en 
drinkgelegenheden, evenementen (waaronder ook de reguliere exploitatie) en locaties voor de 
vertoning van kunst en cultuur. Openbare bijeenkomsten die plaatsvinden in de raadszaal 
vallen niet onder één van deze categorieën. Daarvoor is de inzet van coronatoegangsbewijzen 
dus niet vereist. Dit geldt ook als er toeschouwers zijn. Wel blijft gelden – ook wanneer gebruik 
van coronatoegangsbewijzen niet vereist is - dat de beheerder van een publieke plaats er zorg 
voor dient te dragen dat hygiënemaatregelen worden genomen en dat degene die geplaceerd 
is, uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt.
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3. Moet er gedurende de openbare raadsvergadering 1,5 meter afstand worden bewaard op 
de publieke tribune?

Het staat gemeenten wel vrij de opstelling van de publieke tribune op anderhalve meter te 
handhaven. Wie zich daar niet aan houdt, kan daar dan echter niet op worden aangesproken. 
Eventueel mag de publieke tribune ook gesloten blijven, of met beperkte inschrijving 
opengesteld,  als de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid.
 

4. Hoe verhoudt het beleid voor coronatoegangsbewijzen zich tot het houden van 
raadsvergaderingen in horecagelegenheden?

Voor de inzet van coronatoegangsbewijzen is de locatie van een activiteit of voorziening 
beslissend. Daarbij geldt bovendien het vereiste dat er sprake moet zijn van een gecontroleerde 
in- en uitstroom. Dit betekent dat als de gemeenteraad gebruik maakt van een zaal die volledig 
is afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid en er aparte voorzieningen voor die zaal zijn, 
zoals toiletten en garderobe, of als de eet- en drinkgelegenheid tijdens de raadsvergaderingen 
gesloten is, de zaal zonder inzet van coronatoegangsbewijzen voor de raadsvergadering kan 
worden gebruikt. Zodra dit niet het geval is en het publiek dat zonder inzet van 
coronatoegangsbewijzen is toegelaten, kan mengen met het publiek waarvoor wel een 
coronatoegangsbewijs vereist is, dan zal er voor de raadsvergaderingen een andere locatie 
moeten worden gezocht.
 

5. Is een coronatoegangsbewijs vereist voor toegang tot voorlichtingsbijeenkomsten en 
cursussen in het gemeentehuis?

Nee, het gemeentehuis is een publieke plaats en valt dus onder de uitzonderingen van de wet 
(artikel 58ra, eerste lid, Wpg). Een coronatoegangsbewijs is alleen toegestaan bij eet- en 
drinkgelegenheden, evenementen, (professionele) sportwedstrijden en de vertoning van kunst 
en cultuur.
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