
 

  Raadsbrief nr. 39 

   

   
 

Geachte leden van de raad, 

 

Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. Deze 

brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt op de brief uit week 25, 

waarin u bent geïnformeerd over stap 4 in het openingsplan van de Rijksoverheid, inschaling 

veiligheidsregio Gelderland-Zuid in risiconiveau 3, handhaving quarantaineplicht voor reizigers en de 

stand van zaken met betrekking tot vaccinatie.   

 

Afschaling crisisorganisatie Gelderland-Zuid 

In het Regionaal Beleidsteam (RBT) van 1 juli jl. heeft de voorzitter veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

besloten om de crisisorganisatie af te schalen van GRIP 4 naar GRIP 0. Gelderland-Zuid volgt 

hiermee de landelijke keuze in het Veiligheidsberaad om met elkaar op 1 juli af te schalen. 

 

Na afschaling van de crisisorganisatie zal een deel van de processen nog doorlopen. Immers het virus 

is nog onder ons. Vaccineren, testen en handhaven van de basisregels zullen nog wel even 

voortduren. En ook de maatschappelijke effecten van de crisis zullen de komende maanden, wellicht 

jaren de aandacht van de gemeente vragen.  

 

Om in deze overgangsfase met elkaar zeer waakzaam en alert te blijven op de ontwikkeling van het 

virus is het logisch dat in de structuur en samenwerking iets verandert. Om waakzaam en zichtbaar te 

blijven heeft het RBT besloten om een regionaal netwerk in te richten, waarbij binnen elke organisatie 

één of twee coördinatoren zijn benoemd die als contactpersoon gelden als processen tussen 

organisaties afgestemd of opgepakt moeten worden. Goede overdracht tussen de crisisorganisatie en 

de staande organisaties van de veiligheidsregio, de GGD, de politie en de gemeenten is geborgd en 

vastgelegd in een vastgesteld plan van aanpak voor de overgangsfase. In dit plan zijn lopende 

processen geïnventariseerd en adviezen opgenomen over de uitvoering van deze processen. U moet 

dan denken aan het monitoren van de zorgcontinuïteit, infectieziektebestrijding, nazorg en hulp aan 

inwoners en aan eigen personeel, handhaven van de lopende maatregelen en quarantaineplicht 

reizigers, herdenken, verantwoording en evaluatie.  

 

 
 



Deze crisis kent natuurlijk ook vele maatschappelijke vraagstukken op beleidsthema’s, zoals zorg en 

welzijn, economie, onderwijs & kinderopvang en werk & inkomen. Deze beleidsthema’s staan de 

komende tijd in het teken van herstel. Ze kennen allemaal (sub)regionale en lokale overlegstructuren, 

waar de gevolgen van de coronacrisis in beeld zijn en waar met de juiste expertise wordt gewerkt aan 

de oplossing van de ontstane maatschappelijke vraagstukken. Vanuit die optiek zijn deze thema’s dan 

ook niet meegenomen in het plan van aanpak wat zich met name richt op de overgangsfase in de 

komende maanden.  

 

Inschaling veiligheidsregio’s: Gelderland-Zuid naar risiconiveau 2: “zorgelijk”. 

Op basis van de RIVM-rapportages en het inschalingsoverleg is de inschaling van veel 

veiligheidsregio’s de afgelopen periode weer veranderd. Met ingang van dinsdagmiddag 29 juni is het 

risiconiveau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gedaald van risiconiveau 3: ”ernstig” naar 

risiconiveau 2: “zorgelijk”.  

 

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijkt de rijksoverheid naar twee cijfers: het aantal positieve 

testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het 

risiconiveau. Kijk voor het actuele overzicht op het coronadashboard: 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR08/risiconiveau  

 

Stand van zaken vaccinatie 

Tot en met 29 juni zijn in totaal door de GGD Gelderland-Zuid 406.431 vaccinaties gezet. Ongeveer 

34 procent hiervan zijn tweede vaccinaties. GGD Gelderland-Zuid verwacht in totaal ongeveer 

470.000 vaccinaties uit te voeren (op basis van de huidige vaccinatiestrategie en verwachte opkomst, 

excl. groep onder 18 jaar). Op dit moment is hiervan ongeveer 86 procent uitgevoerd. Dinsdag 29 juni 

jl. heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om de groep 12 tot 18 jaar zonder medische indicatie hier 

nog aan toe te voegen. Inmiddels heeft het kabinet dit advies overgenomen. Jongeren geboren in 

2004 kunnen sinds vrijdag 2 juli (10.00 uur) een afspraak maken via www.coronavaccinatie-

afspraak.nl of telefonisch met de GGD.  

 

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een medische indicatie krijgen een uitnodigingbrief van het 

RIVM (op voordracht van hun huisarts) en kunnen een afspraak maken voor een mRNA-vaccinatie bij 

de GGD. Inwoners die gevaccineerd willen worden met het Janssen-vaccin, kunnen tot en met week 

27 een afspraak maken om vrijwillig gebruik te maken van dit aanbod. 

 

De GGD Gelderland-Zuid heeft verschillende projecten lopen om de vaccinatiegraad onder sociaal 

kwetsbaren te verhogen. Zo worden er verschillende voorlichtingsactiviteiten georganiseerd en wordt 

er gevaccineerd op locatie, bijvoorbeeld op een ROC en in de Lutherse Kerk in Nijmegen.  

 

Op 12 en 14 juli ondersteunt GGD Gelderland-Zuid de huisartsen in de regio met hun tweede ronde 

vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin. Dit vindt plaats in het Goffertstadion in Nijmegen. 

 

Ten slotte 

Met de afschaling van de crisisorganisatie is ook het moment aangebroken om na 39 raadsbrieven te 

stoppen met de informatievoorziening naar u als gemeenteraad over landelijke maatregelen en het 

gevoerde regionale en lokale beleid. Samen met de voorzitter van de veiligheidsregio zal ik schriftelijk 

verantwoording afleggen aan u als gemeenteraad over de aanpak van de crisis in de periode 1 

december 2020 – 1 juli 2021. In juli 2020 en januari 2021 heeft u reeds bestuurlijke tussenrapportages 

ontvangen van de voorzitter van de veiligheidsregio over de aanpak van de crisis tot respectievelijk 

juni en december 2020.   

 

Ik wil mijn dank uitspreken aan alle medewerkers die een rol hebben gespeeld in de lokale en/of 

regionale crisisorganisatie of in de ondersteuning daarvan. Ook dank aan de medewerkers die regulier 

werk hebben overgenomen van crisisfunctionarissen, ruimte voor ons als crisisorganisatie hebben 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR08/risiconiveau
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/
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gemaakt of een rol hebben gespeeld in de continuïteit van onze (crisis)organisatie. Er is naast het 

gewone werk veel inzet gepleegd, niet alleen overdag maar ook in de avonden en in het weekend. Die 

activiteiten beperkten zich niet tot onze adviseurs openbare orde en veiligheid en de medewerkers 

van het team toezicht en handhaving. Ook vanuit team communicatie, team sociaal, team economie, 

team APV-vergunningen, team facilitair en team publiek en het speciaal voor deze crisis opgerichte 

team nafase en het kernteam Corona is zo’n 18 maanden lang met toewijding een enorme inzet 

geleverd aan de bestrijding van de pandemie en/of de beperking van de effecten ervan. Ik ben er trots 

op dat wij vanuit West Betuwe zo’n stevige bijdrage hebben kunnen leveren. 

 

Tenslotte wil ik ook u als raad bedanken voor uw betrokkenheid. Alleen samen hebben wij deze crisis 

het hoofd kunnen bieden! Ik wens u een fijne zomer.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

Servaas Stoop, 

Burgemeester 


