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Datum 14december2020 Telefoon +31 88751 2000

Onze referentie AIguiUl 5590 Fax (075) 617 41 41

Uw referentie E-mail r.wiemerink@vrzw.nl

Uw brief van Onderwerp Verantwoordingsdocument COVID-19

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief stuur ik u als voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland het
verantwoordingsdocument over de periode maart 2020 tot december 2020 inzake het verloop van de
COVID-19 crisis ter informatievoorziening.

Aanleiding
Op 27 februari 2020 werd de eerste Nederlandse patiënt met besmetting CDVI D-19 gesignaleerd en
is er in ons land en onze regio veel veranderd. De wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het
Coronavirus) raakt de Nederlandse samenleving vol. Er is vervolgens een GRIP 4 situatie
afgekondigd en diverse landelijke maatregelen zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan.

Vanaf dat moment hebben alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s op grond van artikel 39 Wet
veiligheidsregio’s bevoegdheden gekregen om beperkende maatregelen te treffen ter voorkoming van
de verdere verspreiding van COVID-19. In dit kader zijn Noodverordeningen uitgevaardigd met
verwijzing naar de aanwijzing van de Minister en op grond daarvan diverse ontheffingen verleend,
handhavingsbesluiten genomen en aanwijzingsbesluiten opgesteld.

Wettelijke taak voorzitter Veiligheidsregio
Zoals reeds voornoemd leg ik in meegezonden verslag schriftelijk verantwoording af aan u als
gemeenteraad op grond van artikel 40 Wet veiligheidsregio’s.

In het document staan de besluiten weergegeven die ik heb genomen in de organisatiestructuur die in
het leven is geroepen op basis van GRIP4 en worden de gebeurtenissen beschreven die zich
afgelopen tijd hebben voorgedaan in het kader van de Corona crisis in de regio Zaanstreek
Waterland.

Mogelijkheid
Op basis van dit document wordt u in de gelegenheid gesteld (technische) vragen te stellen. U kunt
deze richten aan r.wiemerink@vrzw.nl.

Ik hoop u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

J. Hamming/

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan
veiligheid.
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Aan : Gemeenteraad 

Van : De griffier 

Datum : 17 december 2020 

Onderwerp : Proces gelegenheid tot het stellen van technische vragen aan de 

VrZW over het verantwoordingsdocument mrt-dec 2020 

coronamaatregelen 

Bijlagen :  

 

 

Zoals in de brief is opgenomen wordt u in de gelegenheid gesteld daarover (technische) 

vragen te stellen.  

 

Eventuele technische vragen kunt u tot uiterlijk woensdag 13 januari a.s. mailen naar de 

griffie, zodat de vragen vanuit de raad gebundeld kunnen worden toegezonden aan de 

veiligheidsregio. 

 

Mocht de raad na deze schriftelijke ronde behoefte hebben aan een mondelinge toelichting, 

dan kan de raad de voorzitter van de regio verzoeken om in de raad “mondelinge 

inlichtingen” te verstrekken “over de besluiten” die hij heeft genomen. 

 

 

 

 

 

Nb:  

Dit proces is gelijk aan hoe dat is ingezet bij de gemeente Purmerend. 
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