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Inleiding 
Van winkeliersvereniging DES ontvingen wij een brief 6 januari 2022 met de dringende 
oproep om met lokale versoepelingen te komen en clit via een convenant vast te leggen 
gedurende de periode dat een lockdown van overheidswege duurt. (zie bijlage)

Centrale vraag 
Gaat u akkoord met bijgevoegde concept antwoordbrief?

Beoogd resultaat 
Een duidelijk en zorgvuldig antwoord geven op de vraag die de DES in haar brief stelt.

Kader 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19.

Argumenten 
Zie concept antwoordbrief. (bijlage)

Duurzaamheid en Inclusie 

Maatschappelijke participatie 

Coronavirus 
Helaas hebben we nog steeds te maken met een crisis van ongekende omvang. Gedurende 
deze crisis ligt de beslissingsbevoegdheid bij het kabinet, in de vorm van de Tijdelijke Wet 
Maatregelen COVID-19 en de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19. Beide bieden geen 
ruimte om lokaal af te wijken van de landelijke regels. De afweging of de huidige maatregelen 
proportíoneel zijn, wordt in Den Haag gemaakt. Dit advies is besproken met en opgesteld in 
afstemming met het uitvoerend team Corona.

Aanpak/uüvoe¿ng 
De DES via bijgevoegde conceptbrief antwoord geven op haar vraag.

Conclusie 
U wordt geadviseerd de DES via bijgevoegde brief antwoord te geven.

Communicatie 

Bijlage(n)
Brief van winkeliersvereniging DES 6 januari 2022 
Concept antwoordbrief 
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