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Geachte colleges, 

 

Vandaag, 16 maart is het kern-RBT Corona bijeen geweest. Daarbij hebben we het vaste format 

aangehouden van vijf bespreekpunten zoals eerder gebruikt tijdens de vergadering van het 

algemeen bestuur van de veiligheidsregio. De vijf bespreekpunten zijn: GGD, Bestuur, Witte Keten, 

Multi-keten hulpdiensten en Communicatie. Met deze brief informeren wij u over de belangrijkste 

afspraken. 

 

GGD 

Er is een aanpassing van het landelijke testbeleid. De GGD test alleen nog een beperkte groep op 

het Coronavirus. Dat betekent dat de GGD niet meer naar de burgemeesters afzonderlijk 

communiceert over nieuwe besmettingen in hun gemeente. We zitten in formele zin nog in de 

containmentfase, maar conform de brief van afgelopen donderdag van minister Bruins aan de 

Tweede Kamer voeren we veel mitigerende maatregelen uit met als doel de snelheid van de 

verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het zorgaanbod van de GGD blijft in stand volgens 

het continuïteitsplan van de GGD.   

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid Veiligheidsregio 

Afgelopen weekend is hard gewerkt aan een nieuwe model-noodverordening door de raad van 

directeuren veiligheidsregio’s. Deze nieuwe landelijke concept-noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio wordt vandaag afgestemd met de minister Slob en Grapperhaus tijdens het 

Veiligheidsberaad. We verwachten aan het eind van de middag de vastgestelde landelijke 

noodverordening te ontvangen. De landelijke noodverordening is getoetst door OM en politie. Doel 

is een eenduidige richtlijn om de maatregelen rondom het Coronavirus uit te kunnen voeren en te 

kunnen handhaven. Tegelijkertijd met het vaststellen van de landelijke noodverordening COVID-19 

door de voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt het eerder genomen besluit Corona 

Maatregelen die u 13 maart 2020 heeft ontvangen ingetrokken.  

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) 

Formeel is er naast de lijn tussen minister Bruins en de veiligheidsregio een aparte lijn met de elf 

landelijke ROAZ overleggen, waarin alle bestuurders van de zorgpartijen vertegenwoordigd zijn. 

Onze ROAZ Noordwest regio omvat Noord-Holland en Flevoland, dat zijn zes veiligheidsregio’s. 

Afgelopen vrijdag 13 maart is in onze ROAZ-regio besloten tot een kernbeleidsteam ROAZ in 

beperkte samenstelling met verregaande bevoegdheden om besluiten te nemen namens het hele 



 

 

 

ROAZ. De heer Smeekes, directeur veiligheidsregio en RAV-bestuurder, zit in het crisisbeleidsteam 

ROAZ. 

 

Witte keten 

Op dit moment is het grootste probleem in heel Nederland de schaarste van persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor mensen die werken in de acute zorg (ziekenhuizen, huisartsen, 

verpleeghuizen, ambulancezorg). Het gaat om maskers, brillen, schorten en overalls die 

hulpverleners moeten beschermen tegen de besmetting met het Coronavirus. Zowel op de schaal 

van onze veiligheidsregio, onze ROAZ en de landelijke ROAZ brengen we heel precies in kaart hoe 

de situatie is. We delen onderling de beschermingsmiddelen daar waar de nood het hoogst is. 

Vanuit VWS vinden grote inspanningen plaats om te zorgen voor extra leveringen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen vanuit het buitenland.   

 

We monitoren en regelen op de schaal van ROAZ Noordwest de capaciteit van de bedden op de 

Intensive Care (IC) ten opzichte van de benodigde capaciteit voor Corona-patiënten die beademing 

behoeven. In ROAZ Noordwest hebben wij nu nog geen schaarste wat betreft de beschikbaarheid 

van de IC-capaciteit door een aantal gerichte maatregelen van de ziekenhuizen.   

  

Multi-keten hulpdiensten 

Het ROT maakt continuïteitsplannen en stemt ze af met de crisisorganisatie en de hulpdiensten om 

de belangrijkste taken te waarborgen. Daarbij nemen we de effecten van de afgekondigde 

maatregelen op de hulpdiensten mee. Op dit moment hebben we bij de brandweer, ambulance en 

politie geen problemen in de continuïteit van de operatie. De multi-organisatie biedt 

handelingsperspectieven om de maatregelen rond het Coronavirus uit te voeren.  

 

Gewenst is dat gemeenten hun continuïteitsplannen en dienstverlening aan inwoners en 

ondernemers onderling afstemmen om te zorgen voor eenduidigheid. Maandagmiddag hebben de 

AOV’ers van alle gemeenten in onze regio een afstemmingsoverleg om de gezamenlijke lijn te 

bepalen en te bestendigen.  

 

Communicatie 

De eerder afgesproken lijn om dagelijks de colleges te informeren en wekelijks de raden te 

informeren blijft staan. We vragen u om de boodschap ‘zorg voor elkaar’ te delen, waarbij extra 

aandacht is voor ouderen, eenzamen en kwetsbare mensen in uw gemeenschap. Moedig mensen 

aan om hulp te bieden, binnen de maatregelen van de rijksoverheid. Blijf uw inwoners en 

ondernemers voor informatie verwijzen naar de landelijke communicatielijn op 

www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

 

Bij deze brief vindt u als bijlage een opzet voor een brief die u als boegbeeld naar de kinderen in 

uw gemeente kunt sturen of op uw website/social media kunt plaatsen om ook de kinderen een hart 

onder de riem te steken. 

 

Kern-RBT donderdag opnieuw bijeen 

Komende donderdag komt het kern-RBT om 9.00 uur opnieuw bijeen, tenzij de landelijke situatie 

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


 

 

 

vraagt om een eerdere bijeenkomst. In het volgende kern-RBT komen wederom de dan belangrijke 

bestuurlijke vraagstukken aan bod. Ook van dit overleg ontvangt u een terugkoppeling. We treffen 

technische voorbereidingen om onze overleggen binnenkort via teleconferencing te doen. 

 

Hoogachtend, 

 

Piet Bruinooge 

Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 
 


