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Geachte raad, 

 

Op 16 december jl. informeerde mijn voorganger u over de recente en actuele ontwikkelingen 

binnen de crisisorganisatie; onder andere over de inwerkingtreding van de Tijdelijk wet 

maatregelen covid-19 (Twmc) per 1 december 2020, die tot gevolg had dat enkele bevoegdheden 

weer bij de burgemeesters kwamen te liggen. De tijdelijke wet had in eerste instantie een 

werkingsduur van drie maanden. De coronacrisis duurt helaas voort en momenteel verkeert het 

hele land in een lockdown. Maatregelen die op grond van de Twmc zijn genomen, zijn vandaag de 

dag onverminderd noodzakelijk. Daarom wordt de werkingsduur van de tijdelijke wet met ingang 

van 1 maart a.s. met drie maanden verlengd.  

 

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is de voorzitter van de veiligheidsregio ook onder de 

Twmc verantwoordelijk voor de bestrijding van de covid-19-pandemie. In die rol informeer ik u 

zowel over de onderlinge afstemming op verschillende niveaus als over de huidige stand van 

zaken. Ik doe dat tevens als voorzitter van het regionaal beleidsteam (RBT), in afstemming met de 

leden daarvan. 

 

Regionale coördinatie en afstemming 

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft op grond van de Wet veiligheidsregio’s onder de 

huidige omstandigheden een coördinerende rol. Coördinatie en afstemming vindt onder andere 

plaats binnen het RBT, dat bij het huidige inschalingsniveau van de crisis wettelijk verplicht is.  

 

Ons RBT Covid-19 (aangeduid met RBT-breed) is samengesteld uit alle burgemeesters binnen de 

regio, de voorzitter van de VRU, de directeur publieke gezondheid van de GGD regio Utrecht, de 

politiechef regionale eenheid Midden-Nederland, de hoofdofficier van justitie van het parket 

Midden-Nederland, de directeur openbare orde en veiligheid van de gemeente Utrecht, de 

algemeen directeur van de VRU, de coördinerend gemeentesecretaris, een 

communicatieadviseur, namens de commissaris van de Koning diens chef kabinet, de regionaal 

operationeel leider Covid-19, de dijkgraaf, de regionaal militair commandant en de directeur van 

de RAVU (ambulancezorg Utrecht).  

 

Het RBT-breed komt in principe tweewekelijks bij elkaar. Er vindt, voor zover de burgemeesters 

daar behoefte aan hebben, afstemming plaats over bijvoorbeeld de uitleg van 

coronamaatregelen, handhaving en strategieën om tot opening van de samenleving te komen. 

 

De invoering van Twmc was aanleiding om de governancestructuur binnen de veiligheidsregio te 

veranderen. In de nieuwe structuur functioneert naast het RBT-breed een kern-RBT. Dit bestaat 

uit een afvaardiging van de leden van het RBT-breed. Het heeft tot taak de vergaderingen van het 
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RBT voor te bereiden. Daartoe worden binnen het kern-RBT prioriteiten bepaald en informatie, 

ervaringen en standpunten uitgewisseld. Er vindt geen bestuurlijke besluitvorming plaats. 

 

Tevens is het Regionaal en gemeentelijk kernoverleg Covid-19 (RGKO) ingericht. Dit draagt zorg 

voor het monitoren van het regionale beeld van gezondheid, naleving van maatregelen, 

maatschappelijke onrust en andere knelpunten. Tevens adviseert het RGKO het RBT-breed op 

strategisch niveau. Het RGKO staat onder duovoorzitterschap van de algemeen directeur van de 

VRU en de coördinerend gemeentesecretaris, en bestaat verder uit de directeur publieke 

gezondheid van de GGD regio Utrecht, de directeur openbare orde en veiligheid van de gemeente 

Utrecht en de regionaal operationeel leider Covid-19. Het RGKO vergadert tweewekelijks. 

 

Het RGKO stuurt 12 ondersteunende teams aan, waar onder andere de volgende taken zijn 

belegd: bestuurlijke en juridische ondersteuning, communicatie, frontoffice gemeenten, 

afstemming met partners, zorgcontinuïteit, informatievoorziening en handhaving.  

 

Vanuit de ondersteunende teams worden de gemeenten voorzien van actuele (statistische) 

gegevens, (juridische) adviezen over toepassing van de coronamaatregelen in concrete situaties 

en over ontheffingen, bestuurlijke mededelingen ten behoeve van de burgemeesters,  

nieuwsbrieven en Q&A’s op operationeel niveau ten behoeve van de ambtelijke organisaties. Ook 

vindt er wekelijks een overleg plaats met de adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten.  

 

Op deze wijze geef ik als voorzitter invulling aan mijn wettelijke taak om zorg te dragen voor het 

verschaffen van informatie over de oorsprong, omvang en gevolgen van de pandemie.  

 

In het dynamisch informerend overzicht ziet u hoe de crisisorganisatie Covid-19 van de VRU 

werkt. 

 

Landelijke afstemming 

Op landelijk niveau neem ik, namens de VRU, wekelijks deel aan het Veiligheidsberaad in 

aanwezigheid van de demissionair minister van JenV. In het overleg vindt er afstemming en 

informatie-uitwisseling plaats. Namens het RBT breng ik er onderwerpen in. Het Veiligheidsberaad 

dient het kabinet van advies.  

 

De veiligheidsregio’s worden op operationeel niveau landelijk ondersteund door het Landelijk 

Operationeel Team Corona (LOT-C). Dit is een multidisciplinair team bestaande uit een 

vertegenwoordiging van tal van organisaties. Het LOT-C fungeert als vraagbaak voor de aanpak 

van het coronavirus. Daarnaast ligt de focus op het beheersen van de gevolgen van de 

coronamaatregelen. Onderdeel van het LOT-C vormt het juridisch overleg, gericht op eenduidige 

interpretatie van de Twmc en daarop gebaseerde regelingen. Op het gebied van communicatie 

vindt landelijke afstemming plaats met het Nationaal kernteam crisiscommunicatie en de VNG.   

 

Het actuele regiobeeld 

Alle werkzaamheden binnen de crisisorganisatie zijn gericht op bestrijding van de covid-19-

pandemie, wat ook in onze veiligheidsregio nog in volle gang is. Dat is ook nodig, omdat de 

infectiedruk momenteel weliswaar stabiliseert, maar hoog blijft. Ook de druk op de zorg is nog 

steeds hoog. Het risiconiveau in onze regio, gebaseerd op het aantal positieve testen en het 

aantal ziekenhuisopnames, is nog altijd ‘zeer ernstig’, het hoogste inschalingsniveau. 

 

De GGD regio Utrecht is belast met het effectief organiseren en coördineren van 

de vaccinatiecampagne in de regio Utrecht conform de vaccinatiestrategie van het kabinet. De 

https://sway.office.com/IMk27AQqjxevPUa6
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/05/vaccinatiestrategie
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GGD regio Utrecht vaccineert naast de groep ‘zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige 

woonvormen’ nu ook mobiele thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder, en medewerkers uit 

de gehandicaptenzorg. 

 

Wat betreft het aantal gezette vaccinaties loopt de regio Utrecht voorop. Sinds kort is ook het 

vaccin AstraZeneca in de regio beschikbaar. Momenteel wordt er gevaccineerd in Houten, Utrecht 

en Amersfoort. In Driebergen en Veenendaal zijn de voorbereidingen voor nieuwe locaties 

gestart. Uiteindelijk komt in elke gemeente een toedienlocatie. Hoe snel dit gaat, hangt af van 

wanneer welk vaccin wordt geleverd. 

 

Tot slot 

Intussen zien we dat het geduld van eenieder op de proef wordt gesteld. Afgelopen RBT 

vergadering hebben de burgemeesters in de regio Utrecht uitgebreid stil gestaan bij de gedeelde 

zorgen en hebben we opnieuw met elkaar benadrukt dat het belangrijk is om hierin gezamenlijk 

te blijven optrekken. We realiseren ons dat de behoefte aan perspectief onder onze inwoners en 

ondernemers steeds dringender wordt. En we hebben als burgemeesters met elkaar 

geconstateerd dat er een groeiende noodzaak is voor perspectief dat bewegingsruimte geeft aan 

onze samenleving en ondernemers.  

 

Er kan heel veel nog niet, maar we gaan samen kijken naar wat er wél mogelijk is. Hoe kunnen we 

op een slimme manier meer vrijheid creëren? Fieldlabs en andere experimenten kunnen ons bij 

die zoektocht helpen. Het voorjaar komt eraan. Dat zien we graag, als een nieuw begin. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

S.A.M. Dijksma 

Voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht  

 


