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Gemeenteraad van Beemster

uw brief van uw kenmerk

ondenrverp
Ontwikkelingen Coronavirus

Geachte leden van de gemeenteraad,

ln vervolg op de nieuwsbrieven van de GGD, informeren wij u hierbij nader over de aanpak
van het coronavirus (Covid-19). Onderstaande informatie van de GGD willen we daarbij
graag met u delen:

lnmiddels is bekend dat bij meerdere personen in Nederland het coronavirus rs vasfgesfe/d
De verwachting is dat de komende tijd meer besmettingen zullen volgen. In onze regio is
met het verzenden van deze mail nog geen besmetting vasfgesfe/d. De Directeur Publieke
Gezondheid (DPG) houdt de burgemeesfers en betreffende wethouders regelmatig op de
hoogte over de landelijke en regionale ontwikkelingen. Als de situatie daar aanleiding toe
geeft, zal de DPG þelangrijke informatie onmiddellijk met hen delen en zult u als leden van
de gemeenteraad worden gei'nformeerd.

De kans is aanzienlijk dat we ook in onze regio te maken krijgen met besmettingen. lndien
hieruan sprake is, informeert de DPG dit aan de voorzitter van de Veiligheidsregio en onze
burgemeester. Alsdan zalworden besproken welke maatregelen genomen dienen te
worden. De GGD voert onder leiding van de DPG de bestrijding in de regio uit op basrs van
de richtlijnen van het RIVM. Binnen de GGD rs sinds maandag 2 maart 2020 een
crisisorganisatie opgestart met betrokken professionals die tenminste dagelijks de
ontwikkel i nge n bespreekt.

De GGD is voorbereid op het zo nodig dagelijks fesfen op het coronavirus van mensen die
aan de casusdefinitie voldoen en op de daaruit voortkomende werkzaamheden om verdere
verspreiding te voorkomen, door onder meer contactonderzoek. Zorgverleners zijn,
vanwege de A-sfafus van het virus, verplicht om bij verdenking direct de GGD in te
schakelen. De instructie hiervoor is met huisartsen, ziekenhuizen en de ambulancedienst
gedeeld. De GGD bereidt zich voor om zo nodig meer capaciteit in te zetten.
Daarnaast beantwoordt de GGD de vele vragen die worden ontvangen. Dit zijn enkele
tientallen per dag, voornamelijk van zorgprofesslonals. Met de komst van het landelijk
informatienummer 0800-1351 worden vragen van burgers zoveel mogelijk via dit nummer
beantwoord.
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Naasf een handelingsperspectief voor scholen en kinderdagverblijven, heeft de GGD ook
een handelingsperspectief gegeven aan zorgpartners, zoals de thuiszorg en ouderenzorg.
Dit handelingsperspectief luidt dat als mensen geen klachten hebben, het niet nodig is om
speciale maatregelen te nemen. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het
coronavirus rs vasfgesteld. De GGD volgt hierin de casusdefinitie en de landeliike richtliin
van het RIVM.

Het afgelasten van evenementen in onze regio is vooralsnog niet nodig.

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) houdt zich onder
leiding van de DPG bezig met de monitoring van de zorgcontinui\eit binnen de regio en
houdt hierover contact met de zorgpartners.

Srnds maandag 2 maart 2020 vindt er binnen de Veiligheidsregio een multidisciplinair
afstemmingsoverleg plaats (pre-ROT). Dit overleg bestaat uit de vertegenwoordigers van
politie, brandweer, GHOR, bevolkingszorg/gemeenten, crisiscommunicatie en defensie, en
heeft als doel elkaar te informeren, de behoeften te peilen en eventuele knelpunten te
bespreken. Ook worden te verwachten scenario's voorbereid gericht op maatschappelijke
onrust en/of ontwrichting. De Veiligheidsregio sluit aan bij de landelijke koers, waarbii het
uitgangspunt is dat we zo generiek mogelijk optreden. Daarbij is van belang dat er door alle
gemeenten in onze regio eenduidig wordt opgetreden, conform de landelijke richtlijnen en
afspraken.
Het afstemmingsoverleg staat onder leiding van de operationeel leider (OL), ingevuld door
de directeur Veiligheidsregio en haar plaatsvervanger. De OL onderhoudt contact met de
Voorzitter van de Veiligheidsregio. Z'tj stemmen af of verdere opschaling nodig is. Dit
gebeurt in afstemming met de DPG en op þasrs van landelijke ontwikkelingen. De DPG en
de directeur Veitigheidsregio onderhouden nauw contact met elkaar.

Op gebied van communicatie is er nauw contact fussen de communicatie-adviseurs van
GGD, GHOR en Veiligheidsregio: er vindt regelmatig afstemming plaats. Ook worden de
communicatie-adviseurs van de gemeenten regelmatig door de GGD gei'nformeerd.

Het uitgangspunt binnen de gemeente Beemster is om de dienstverlening te kunnen blijven
waarborgen bij een eventuele uitbraak in de regio en hiervoor actualiseren we het
continuiteitsplan voor de ambtelijke organisatie. Uiteraard volgen wij ook de landelijke
richtlijnen van het RIVM en delen we die met onze medewerkers en uw raad.

Voor meer informatie veruvijzen wij u graag naar het RIVM:
https://www. rivm. nl/coronavi rus/covid-1 9/vraqen-antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek
burgemeester

C. Welage
gemeentesecretaris


