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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
De GGD Zuid-Holland Zuid (hierna: GGD), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna:
DG&J), is al meerdere weken bezig met het treffen van voorbereidingen op het coronavirus.
Gezien de actualiteit rondom het Coronavirus informeren wij u met deze raadsmemo over de
laatste stand van zaken.
Rol GGD en situatie Nederland
Zoals u in de media heeft kunnen zien, zijn er besmettingen van het nieuwe coronavirus
geconstateerd. In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem verbleef een persoon die nu besmet blijkt te
zijn met het coronavirus. Deze patiënt lag voor een andere aandoening in het Beatrix ziekenhuis.
Deze patiënt is geen inwoner van de gemeente Gorinchem en verblijft nu in isolatie in het Erasmus
ziekenhuis in Rotterdam. Rivas had een opname- en bezoekersstop ingesteld voor het Beatrix
ziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam op 1 maart en gaat inmiddels
gefaseerd weer open.
We zien in de media ook de berichten dat er in onze regio testen worden afgenomen. We volgen
de berichtgeving en worden via de Veiligheidsregio op de hoogte gehouden van de stand van
zaken in onze regio. Op 3 maart 2020 om 14.00 uur meldde de GGD Zuid-Holland zuid dat er in
onze regio nog geen bevestigde patiënten zijn.
De Veiligheidsregio ZHZ ondersteunt de GGD in de werkzaamheden. Wij hebben veel contact met
de Veiligheidsregio en stemmen acties, zoals communicatie naar onze inwoners, af met de
Veiligheidsregio.
Communicatie
Via onze gebruikelijke mediamiddelen informeren wij onze inwoners. Daarnaast roept het nieuwe
coronavirus vragen op bij organisatoren en bezoekers van evenementen, bij ouders, scholen en
andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s.

Voor zowel (sport)evenementen als scholen/kinderdagverblijven geldt dat er op dit moment geen
extra maatregelen getroffen hoeven te worden. Er is op dit moment geen reden om (sport)
evenementen af te lasten en/of kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan.
Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuis houden niet nodig als kinderen geen klachten
hebben. Indien de situatie verandert en er wel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, dan
worden de gemeenten hier tijdig over geïnformeerd door de GGD. Daarnaast brengen wij wel
alvast in beeld welke evenementen er komende maand in Alblasserdam plaatsvinden. Ook hebben
wij de scholen en onze CJG-partners per mail geïnformeerd over het nieuwe coronavirus. Voor
actuele informatie kunt u terecht op de website van de RIVM.
We adviseren onze maatschappelijke partners, zoals stichtingen en verenigingen, en ondernemers
om de adviezen van het RIVM te volgen. Uiteraard zullen we in de informele contacten die wij
hebben met hen, dit ook bespreken.
Daarnaast monitoren wij wat er leeft bij de medewerkers en in de samenleving.
Gemeente als werkgever
Algemeen
Wij hebben ook oog voor onze rol als werkgever. Via ons intranet houden we onze medewerkers
op de hoogte en geven we adviezen, die in lijn zijn met de adviezen van het RIVM. Daarnaast
zorgen wij ervoor dat het op de werkplekken mogelijk is om de handen te desinfecteren en de
werkplekken worden extra schoongemaakt.
Actualiseren continuïteitsplan
De komende twee weken werken wij, net als de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid aan het
actualiseren de lokale continuïteitsplannen. In het continuïteitsplan worden de kritische processen
van de gemeenten geïnventariseerd en er wordt nagedacht over noodzakelijke maatregelen om
deze kritische processen operationeel te houden tijdens een periode van personeelstekort.
Meer informatie
Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijst de GGD u naar de
website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of u kunt bellen naar het landelijk
publieksinformatienummer 0800 – 1351.

