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Onderwerp  

Crisisbeheersing van het coronavirus. 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. 

 

Inleiding 

Landelijk 

Voor Nederland zijn, gedurende de periode tot en met in ieder geval 6 april, maatregelen afgekondigd. 

Het betreffen de volgende maatregelen:  

 

1. Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of 

neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebben. 

Pas de huisarts bellen als klachten verergeren. Mensen met klachten gaan niet naar het werk 

of naar school en beperken hun sociale contacten. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale 

processen geldt dat men alleen moet thuisblijven met klachten en koorts, in overleg met de 

werkgever. 

2. Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten hebben, 

om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden.  

3. Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 bezoekers worden afgelast. 

Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en 

sportwedstrijden.  

4. Mensen wordt dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen, dat wil zeggen ouderen en 

personen met verminderede weerstand, te beperken. Aan ouderen en mensen met 

verminderde weerstand wordt geadviseerd om bezoek aan grotere gezelschappen en het 

gebruik van het OV te vermijden.  

5. Zorgpersoneel en personeel van vitale processen worden zoveel als mogelijk opgeroepen niet 

naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder dan 100 mensen bij 

aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, zoals musea, theater 

en concerten te vermijden.  

6. Tot slot roept het Outbreak Management Team (OMT) alle ziekenhuizen op om 

voorbereidingen te treffen voor de zorg van patiënten met COVID 19 door kritisch de electieve 

operaties te beschouwen, de noodzaak van poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel 

mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek in ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.  
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7. Scholen en horeca moeten verplicht sluiten tot en met vooralsnog 6 april 2020. 

 

Regionaal 

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid opgeschaald 

naar de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Zolang de landelijke 

maatregelen van kracht zijn, geldt GRIP-4. Bij wet is bepaald dat bij GRIP-4 de voorzitter van de 

Veiligheidsregio bevoegd gezag is voor de crisisbestrijding. Er is een Regionaal Beleidsteam (RBT) 

gevormd om de voorzitter van de Veiligheidsregio te adviseren, het beleid rondom de crisisbeheersing 

te coördineren en te zorgen voor een eenduidige aansturing van de operationele leiding.  

 

De Minister van Justitie & Veiligheid en de Minister van Medische Zorg hebben de voorzitters van de 

25 Veiligheidsregio’s de aanwijzing gegeven alle evenementen en activiteiten in publieke locaties met 

meer dan 100 bezoekers af te gelasten. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s dienen hiervoor met 

spoed hun openbare-ordebevoegdheden in te zetten. Dat betekent dat voor de hele Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid een noodverordening is vastgesteld (zie bijlage 1). Overigens was de regio 

Gelderland-Zuid al enkele weken bezig met de zich aankondigende crisis. Daarbij zijn de volgende 

maatregelen getroffen: 

 

1. De geneeskundige kolom, die bestaat uit onder meer de GGD Gelderland-Zuid en de 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), is sinds eind januari 

opgeschaald. De GGD heeft inwoners met klachten getest op besmetting met het Coronavirus 

en bron-contactonderzoek uitgevoerd om verspreiding van het virus in te dammen. De GHOR 

heeft zich gericht op de continuïteit van zorg in de regio en persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor zorgverleners.  

2. Vanaf 28 februari is er een voorbereidend Regionaal Operationeel Team (ROT) actief dat zich 

tot 13 maart richtte op het actuele geneeskundig beeld in de regio, op de 

informatievoorziening en advisering van de gemeenten ten aanzien van besmetting en over 

het wel of niet laten doorgaan van evenementen en openbare bijeenkomsten, op de 

continuïteit van zowel de regionale crisisorganisatie als die van brandweer, ambulancedienst 

en meldkamer, op risico- en crisiscommunicatie (in nauwe samenwerking met de GGD en het 

Nationale Kernteam Crisiscommunicatie) en op de bestuurlijke informatievoorziening en –

advisering.  

3. Op vrijdag 6 maart zijn de burgemeesters en wethouders zorg in Gelderland-Zuid 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

4. Donderdagmiddag 12 maart is tijdens de eerste vergadering van het RBT opgeschaald naar 

GRIP-4.  

5. Vrijdagmiddag 13 maart is het RBT voor een tweede keer bijeen geweest.  

6. De gemeente West Betuwe draagt in verschillende taken en functies bij aan de bemensing van 

de crisisorganisatie van de VRGZ. 

 

Lokaal 

Naar aanleiding van de landelijke en regionale maatregelen, maar ook vanuit eigen 

verantwoordelijkheid voor onze inwoners / ondernemers, bezoekers en medewerkers van de 
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gemeente West Betuwe zijn er diverse acties ondernomen. Het gaat hierbij om de volgende lokale 

maatregelen: 

 

1. Er wordt opgeschaald gewerkt met een kernteam. Besluitvorming voor Corona gerelateerde 

acties gebeurt door dit team. Wel wordt bij de uitvoering van die besluitvorming zoveel als 

mogelijk de reguliere lijn via het management gevolgd.  

2. Er is een continuïteitsplan opgesteld (zie bijlage 2) vastgesteld door het kernteam. Hierover is 

afstemming met de volgende drie de organisaties: de gemeenten Tiel en Culemborg en de 

bedrijfsvoeringsorganisatie BWB) met uitzondering van de aparte tabel met onze eigen 

kritische processen. Dit plan moet ervoor zorgen dat onder moeilijke omstandigheden de 

belangrijkste dienstverlening aan onze inwoners zo veel mogelijk doorgaat. 

3. De interne communicatie (via JIP en de griffie) is op volle sterkte. 

4. De externe communicatie (via site, social media, weekblad West Betuwe en informatie in de 

publiekshal) is op volle sterkte.  

5. De noodverordening voor de hele Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van toepassing op 

evenementen met meer dan 100 bezoekers wordt opgevolgd. Hierbij wordt gewerkt conform 

een bestuurlijk vastgesteld afwegingskader. 

6. Intern worden de adviezen van thuiswerken en werktijden spreiden gevolgd.  

7. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de uitvoering van de publieke dienstverlening, met 

name bij de huisbezoeken en de bezetting van de publieksbalie.  

 

Kernboodschap 

Inzicht geven in het verloop van de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus op zowel 

landelijk, regionaal als lokaal niveau. 

 

Consequenties 

Vooralsnog niet van toepassing op dit voorstel.  

 

Financiën 

Vooralsnog is het niet nodig om iets op te nemen m.b.t. de financiële consequenties. Aangezien deze 

financiële consequenties nog niet bekend zijn . 

Mocht in de loop der dagen / weken hier wel zicht op komen dan wordt u hierover geïnformeerd. Het 

budget wat hiervoor eventueel beschikbaar is, is het budget onvoorzien. Als dat niet toereikend is dan  

de Algemene Reserve. 

 

Communicatie 

De overheid communiceert zo veel mogelijk gezamenlijk vanuit één aanpak en verhaal. Daarin worden 

de zorgen en vragen die er leven erkend. Ook wordt geprobeerd zo veel mogelijk concreet 

handelingsperspectief te bieden. Daarbij proberen we de zorgketen te ontlasten. Dat wat lokaal 

opgelost of beantwoord kan worden, gebeurt lokaal. Lukt dat niet, dan kunnen gemeenten terecht bij 

de VRGZ. De VRGZ ondersteunt gemeenten daar waar mogelijk.   
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We communiceren via de gemeentelijke kanalen zowel intern als extern. De focus ligt op het 

informeren en het bieden van handelingsperspectieven bij de maatregelen die nu gelden. We richten 

ons op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het helpen van anderen waar dat kan en het 

ontlasten van de zorgketen. De burgemeester heeft twee open brieven gestuurd: aan alle inwoners en 

aan alle kinderen en jongelui van West Betuwe. 

 

Vervolg 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, burgemeester Bruls van gemeente Nijmegen, 

stelt op 16 maart de Noodverordening Coronavirus veiligheidsregio Gelderland-Zuid vast. Deze 

noodverordening maakt het mogelijk om binnen de Veiligheidsregio de maatregelen die door het 

kabinet zijn afgekondigd te kunnen handhaven op gebied van onderwijs en horeca. De 

noodverordening is van kracht tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, maar uiterlijk tot 7 april. 

De noodverordening is op moment van schrijven nog niet in ons bezit, dus kan niet bijgevoegd worden.  

 

Na afloop van deze crisis bekijken hoe de aanpak ervan voor onze gemeente verlopen is en waar 

eventuele verbeterpunten liggen.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Noodverordening evenementen VRGZ. 

Bijlage 2: Continuïteitsplan gemeente West Betuwe. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 


