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Geachte burgemeesters van de gemeenten in de regio ZHZ,
Geachte collega's,
Op dinsdag 3 maart 2020 zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio bij elkaar geweest
en hebben tezamen met de ministers Bruins (VWS) en Grapperhaus (J&V) gesproken
over de effecten van het Coronavirus in de regio's. Graag wil ik met u delen wat er
gisterenavond besproken is. Zoals het er nu naar uitziet zullen we nog een lange tijd met
de gevolgen van het coronavirus te maken hebben. Dan is het goed dat de afspraken die
gemaakt worden ook met elkaar gedeeld worden.
Allereerst wil ik zeggen dat er voortvarend en goed wordt samengewerkt in alle
opzichten. Er zijn zeker zaken die meer aandacht behoeven. Zo ging de eerste
communicatie over de besmetting in de Hoeksche Waard vanochtend niet via de
geëigende kanalen en dat veroorzaakte ruis. Over het algemeen constateer ik echter een
goede onderlinge samenwerking en dynamiek, wordt er door velen goed werk geleverd
en is er rust en kalmte op dit dossier. Ik wil iedereen hiervoor danken, die betrokken is.
In het algemeen blijft gelden dat het RIVM en alle GGD’s de volgende lijn blijven volgen:
Bestrijding van de infectie en voorkoming van verdere besmetting.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus kan de nadruk meer op beheersing komen
te liggen. We bereiden ons goed voor op een dergelijk scenario en nemen u mee in de
stappen die dan nodig zijn.
Er zijn gevallen met besmetting van het Coronavirus in de regio Zuid-Holland Zuid. We
constateren dat nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio's belangrijk is vanwege
de differentiatie woonplaats, familie en ziekenhuizen of huisartsenposten. Ik constateer
dat die samenwerking goed verloopt.
In onze veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken we langs de lijn van het bestuurlijk
overleg. We hebben alleen op zondag 2 maart jl. grip 2 nodig gehad om snelheid te
creëren en 's avonds ook weer af kunnen schalen naar de reguliere projectstructuur. Dat
verloopt prima op dit moment.
De veiligheidsregio's mogen zelf de structuur kiezen die ze het beste past. Praktisch
gezien werken we in een planningsROT. Dat betekent dat sinds vorige week alle
kolommen van de grip-structuur in een vaste bezetting met een hoog ritme samen
werken ter ondersteuning van de GGD/GHOR, gemeenten en hulpdiensten. Sinds er
besmettingen in onze regio zijn, is de vraag om ondersteuning stevig, maar die kan goed
bediend worden. Daarnaast constateer ik dat de onderlinge samenwerking tussen
gemeenten groot is.
Tevens bereiden we ons ook voor op verdergaande scenario’s, waarin - afhankelijk van
de situatie - gewerkt gaat worden in een (al dan niet ‘stil’) GRIP 4-verband.
Vanuit het landelijke beleid wordt ingezet op de volgende doelen:
Voorkomen van besmettingen van Nederlanders (in binnen- en buitenland), beperken
van besmettingen in Nederland of de gevolgen daarvan en het waarborgen van de
continuïteit van de samenleving & vrij verkeer mensen en goederen en het beperken van
maatschappelijke onrust. Tevens is gevraagd om diverse scenario's voor te bereiden
(schaarste, continuïteit, verpleeg-& en behandelvraagstukken). Om ons voor te bereiden
op stevigere maatregelen om de besmettingskans te verkleinen in de toekomst.
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Denk bijvoorbeeld aan momenten waar veel mensen bij elkaar komen zoals sport en
evenementen, etc.
Voor de goede orde gaat het hier om voorbereidende maatregelen, het is niet gezegd dat
we ze moeten gebruiken.
De regionale inzet richt zich op het voorkomen en/of verkleinen van de
maatschappelijke onrust, het opstellen en onderling afstemmen van maatregelen voor de
operationele dienst van de Veiligheidsregio en andere hulpdiensten, waaronder Veilig
werken (tekort aan middelen), het opstellen van continuïteitsplannen, het zoeken naar
quarantainelocaties, aanbieden van communicatieberichten en op elkaar afgestemde
handelingsperspectieven.
We verwijzen in onze communicatie voor vragen naar de website van het RIVM,
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 en ministerie van VWS,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. We sluiten in al onze
berichten en boodschappen aan bij de lijn die door het ministerie van VWS wordt uitgezet
in nauwe samenwerking met het RIVM. Het is ook om die reden dat wij in onze regio
geen eigen Q&A opstellen. We proberen zo dicht mogelijk bij de lijn van VWS en RIVM te
blijven.
Wat betekent dit voor uw rol als bestuurder
Door het aanwijzen van het coronavirus als een A-ziekte heeft de minister van VWS de
coördinatie gekregen over de bestrijding ervan. In de praktijk ligt de coördinatie hiervan
bij het RIVM. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft in de bestrijding hiervan een
wettelijke taak conform de Wet Publieke Gezondheid. De voorzitters van de
veiligheidsregio's worden goed meegenomen in de ontwikkelingen. Er is nauw overleg
tussen de voorzitter, DPG (Directeur Publieke Gezondheid) en de veiligheidsregio. Via de
huidige ROT-bezetting worden ambtelijke processen geïnformeerd en van antwoorden
voorzien op vragen die er zijn.
Wat betekent dit voor uw rol als werkgever
Ten aanzien van de rol als werkgever heeft het ministerie van VWS Q&A's opgesteld.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-voor-werkgevers-en-werknemers.
Met vriendelijke groet,
Mr. A.W. Kolff
Burgemeester van Dordrecht

Bijlage : Overzicht maatregelen en bevoegdheden Infectieziekten A
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