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Derde tussenrapportage bestrijding Coronacrisis
en Rapportage bestrijding maart t/m november

Geachte leden van de gemeenteraden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Op 11 maart 2020 werd het COVID-19 virus door de World Health Organization (WHO) officieel als
pandemie erkend en op 12 maart zijn alle veiligheidsregio's in Nederland opgeschaald naar GRIP-4.
Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter
van de veiligheidsregio. Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op
1 december liggen deze bevoegdheden weer bij de burgemeesters en vervul ik als voorzitter van
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een coördinerende rol in de bestrijding van het coronavirus in
Regionaal Beleidsteam (RBT).
Over de afgelopen periode van 12 maart tot en met 1 juni heb ik in de eerste rapportage verslag
gedaan aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. In de tweede rapportage, die in september
verscheen, las u het verslag over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. In deze derde
rapportage die u aangeboden wordt zijn onderwerpen en besluiten nader toegelicht die in de
maanden september, oktober en november aan de orde zijn gekomen in het RBT. In het RBT komen
burgemeesters en verschillende partners samen die deze crisis bestrijden. De Veiligheidsregio trekt
samen op met de GGD, de politie, het OM, defensie en het Bestuurlijk CrisisRoaz (bestaande uit
vertegenwoordigers van alle sectoren in de acute zorg).
De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is per 1 december van kracht. In deze wet is opgenomen, dat
de Veiligheidsregio’s binnen een maand een eindrapportage opleveren over de aanpak van de crisis.
Ook deze rapportage stuur ik u naast de derde tussentijdse rapportage toe.
In de aanbiedingsbrief bij de tweede tussentijdse rapportage gaf ik aan dat de maatregelen weer
werden verscherpt omdat het aantal besmettingen opliep. Toen schreef ik dat deze crisis nog niet
voorbij is en helaas is dat nog steeds het geval.
Ik hecht er waarde aan om in deze aanbiedingsbrief een aantal zaken met u te delen en te duiden.
Allereerst, in de afgelopen drie maanden heb ik zes (de twaalfde tot en met de achttiende)
opeenvolgende noodverordeningen vastgesteld. Graag duid ik het proces rond de totstandkoming
van de noodverordeningen. Voorafgaand aan ieder besluit van het kabinet betreffende COVID-19
mag het Veiligheidsberaad - alle voorzitters van de Veiligheidsregio's bijeen - een advies aan de

ministers uitbrengen. Vervolgens neemt het kabinet een besluit en brengt dit naar buiten via de bij u
bekende persconferenties. Daarna komt er vanuit de minister VWS een aanwijzingsbesluit naar de
regio gevolgd door een modelnoodverordening. In Noord-Holland Noord bespreken wij de
verordening in het RBT en vervolgens stel ik deze als voorzitter vast. In geen geval zijn wij afgeweken
van de aanwijzingen van de minister. Deze gelden immers als een bevel.
Daarnaast heeft de minister ruimte gegeven voor regionaal maatwerk. In Noord-Holland Noord heb
ik, net als in de eerste zes maanden, een aantal besluiten genomen specifiek voor onze regio. Zowel
in het aanwijzen van verboden, als in het verlenen van ontheffingen. U leest ze in de tussentijdse
rapportage. Deze interventies zijn altijd in overleg gedaan met het RBT of waar noodzakelijk met de
burgemeester van de betreffende gemeente.
De noodverordening is er niet primair om te handhaven. Deze is opgesteld met het doel om de
verspreiding van het virus in te dammen. Handhaving is het sluitstuk van de oplossing. In NoordHolland Noord zijn we uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en hebben
we ingezet op positieve communicatie. Vele inwoners hebben zich ook goed aan de maatregelen
gehouden. Waar het niet goed ging, zijn de mensen eerst aangesproken. Slechts een zeer kleine
groep die zich herhaaldelijk niet aan de regels hield ontving een boete. Het geven van vertrouwen
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid past bij onze regio.
Graag spreek ik mijn waardering uit aan mijn collega-burgemeesters in de regio. Ik dank ze hartelijk
voor de constructieve wijze waarop zij hebben meegedacht en medeverantwoordelijkheid hebben
genomen in de afgelopen periode. Dat geldt in het bijzonder voor de collega's die wekelijks - en later
tweewekelijks - in het RBT aanwezig waren. Uiteraard gaan de complimenten ook uit naar de
organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie, gemeenten,
OM, defensie en zorgketenpartners. Al lange tijd wordt er veel gevraagd van alle professionals, zij
dienen zich constant te voegen naar de actualiteit in deze crisis.
Inmiddels houdt het coronavirus ons land al negen maanden in de greep. We zochten naar het
‘nieuwe normaal’ en die zoektocht zetten we voort. Gezamenlijk, want we hebben elkaar nodig om
deze crisis het hoofd bieden.
Blijf gezond, houd moed en let op elkaar.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Emile Roemer

