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Van : Het college
Aan : De raad
Datum : 23 september 2020
Betreft : Schriftelijke vragen inzake Corona en GGdrU

In een brief van 1 september 2020, stelt de fractie van D66 een aantal vragen over Corona 
en GGDrU.

Aanleiding voor de vragensteller
Ook Leusden is nog steeds in de greep van de coronacrisis. Wij hebben gelukkig begrepen 
dat de gezondheidsschade in onze gemeente beperkt is. De economische schade is nog 
niet bekend. Ondertussen moeten we ons houden aan de regels die door Veiligheidsregio 
zijn afgekondigd. Ook zien we dat de Veiligheidsregio’s meer ruimte krijgen en nemen voor 
maatregelen die alleen voor die regio of gemeente(n) zijn bestemd. Zoals bekend zitten in de 
Veiligheidsregio’s alleen de burgemeesters van de betreffende gemeenten. De 
gemeenteraad wordt tot nu toe na afloop door de burgemeester geïnformeerd over deze 
maatregelen.

Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Nieuwe Maatregelen 
1. Op welke wijze kan de gemeenteraad als hoogste en enige democratisch orgaan in 

Leusden meer betrokken worden bij eventuele nieuwe besluiten die betrekking 
hebben op deze gemeente? 
Sinds 12 maart is er in de regio de zogenaamde GRIP4 van toepassing. Dit betekent 
dat de invoering van lokale coronamaatregelen volledig verloopt via de 
Veiligheidsregio Utrecht. Daarin zitten 26 burgemeesters met aan het hoofd de 
Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten. Hij is de voorzitter van de 
Veiligheidsregio en in tijden van crisis degene die de besluiten neemt (het bevoegde 
gezag). De voorzitter is in de lead in grip 4. Hij laat zich bijstaan door twee 
burgemeesters die regelmatig input ophalen bij de andere burgemeesters. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter.
Via een periodieke update is en wordt de gemeenteraad meegenomen in de 
ontwikkelingen en besluiten.
Hoe e.e.a. geregeld gaat worden in de nieuwe Covid-wet is helaas nog niet duidelijk, 
vanuit verschillende gremia, waaronder de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, is er bij het kabinet op aangedrongen in de nieuwe tijdelijke wet ruimte 
te geven aan de gemeenteraad.   

Coronamaatregelen en handhaven 

2. Hoeveel boetes zijn er in Leusden uitgedeeld n.a.v. de corona-maatregelen?
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Er zijn tot op heden nul boetes uitgedeeld door Boa`s.

3. Wat is bij het handhaven van de Corona-maatregelen de verdeling tussen de politie 
en onze BOA’s? 
Er heeft geen verdeling plaats gevonden.  

1. Zijn er voldoende BOA’s en politiefunctionarissen inzetbaar in Leusden om de 
huidige Corona-maatregelen te handhaven? 
Ja, het betekent dat prioriteiten moeten worden gesteld. Er wordt gehandhaafd naar 
aanleiding van signalen en meldingen. Op die manier is het te doen.

Als dit niet voldoende is, wat is dat het verschil en hoe moet dat overbrugd worden.
Op dit moment is dit nog niet aan de orde. 

Coronatesten 

4. Hoe gaat het met het testen van Corona door de GGDrU en het contacten-
onderzoek? En wat zijn de verwachtingen hiervan de komende maanden? 
Het testen loopt goed in regio Utrecht. Iedereen die getest wil worden kan binnen 2 
tot 3 dagen terecht. Vaak kunnen mensen al dezelfde dag terecht, maar dan niet 
altijd bij de locatie die het meest dichtbij is. De gestelde 48 uur kan op dit moment 
niet gegarandeerd worden vanwege beperkte laboratoriumcapaciteit. Ministerie van 
VWS onderzoekt de mogelijkheden om de laboratoriumcapaciteit op te schalen.  

5. Wat zijn de eventuele wachttijden bij de verschillende onderzoeksstraten? Hoe lang 
duurt het voordat de uitslag bij de geteste persoon bekend zijn? 
Binnen 2 tot 3 dagen kan iedereen terecht bij een teststraat in regio Utrecht. De 
wachttijden verschillen per dag en per testlocatie. 
De uitslag wordt binnen 48 uur doorgegeven aan degene die getest is. Over het 
algemeen wordt de uitslag binnen 24 uur doorgegeven. GGDrU is hierbij afhankelijk 
van de doorlooptijd bij de laboratoria waarmee wordt samengewerkt.
Sinds kort kunnen mensen digitaal met hun digid-code via de app een test afspraak 
maken en de uitslag inzien. Dit heeft tot een versnelling geleid (vaker binnen 24 uur 
testen en binnen 24 uur de uitslag).

6. Bij het beantwoorden van de vorige vragen over Corona heeft u aangegeven dat 
sommige andere activiteiten van de GGD minder werden uitgevoerd. Hoe gaat het 
daar inmiddels mee? 
Sinds juli is de afspraak met uitzendbureau Unique dat zij medewerkers leveren voor 
het bemonsteren, bron- en contactonderzoek en de monitoring van besmette 
mensen. Daardoor kunnen vrijwel alle medewerkers van GGDrU weer terug naar hun 
reguliere werk, met uitzondering van een aantal medewerkers in coördinerende 
functies. Vanaf september worden alle taken weer op het oude niveau uitgevoerd. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de jeugdgezondheidszorg en het toezicht kinderopvang in 
Leusden.

7. Wat zijn de gevolgen van het feit dat activiteiten minder werden of worden 
uitgevoerd?
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Met name bij de volgende taken zijn medewerkers ingezet in het coronabedrijf (tot 
juli):

- Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voor jongeren 12-18 waren tot juli volledig 
ingezet voor corona taken: zij kwamen gewoonlijk op middelbare scholen. 

- Aangezien de scholen dicht waren, konden zij hun werk daar toch al niet doen. Het 
kan zijn dat er kwetsbare jongeren zijn geweest die nu niet in beeld zijn gekomen bij 
de jeugdarts. We kunnen nu niet inschatten wat  hier precies het gevolg van is 
geweest. Deze jongeren zijn wellicht met hun problemen naar de huisarts of Lariks 
gegaan, hebben hun zorgvraag uitgesteld, of het probleem is er niet meer.

- JGZ voor kinderen 4-12: de inzet van de JGZ 4-12 op lagere scholen is in Leusden 
ook lager geweest, omdat de scholen dicht waren.  De jeugdartsen en – 
verpleegkundigen waren wel bereikbaar via het consultatiebureau (spreekuur), mail, 
telefoon en de chatfunctie.

- De medewerkers van Toezicht kinderopvang zijn voor een groot deel ingezet voor 
corona taken. Een deel van hen heeft wel contact gehouden met de centra voor 
kinderopvang die open bleven, voor de opvang van kinderen van mensen met een 
essentieel beroep. Die medewerkers hebben zich vooral gericht op advisering over 
hygiënemaatregelen, om de verspreiding van het corona virus te voorkomen.

- De medewerkers van reizigersadvisering zijn volledig ingezet voor het corona bedrijf. 
Dit had weinig gevolgen, omdat er bijna geen mensen op reis gingen.

- De adviseur gezondheidsbevordering was volledig ingezet voor corona taken. Dat 
heeft weinig gevolgen gehad, omdat de activiteiten rond de projecten voor 
eenzaamheid en het Sportakkoord op een laag pitje stonden.

8. Wat zijn de verwachte extra kosten voor de GGDrU en hoe gaan die gedekt worden 
door de deelnemende gemeenten?

De totale extra kosten minus de gederfde inkomsten voor GGDrU bedragen in 2020 naar 
verwachting € 16 miljoen. Het ministerie heeft toegezegd deze kosten (plus de gederfde 
inkomsten) volledig te vergoeden aan GGDrU, en gemeenten hiervoor niet te korten.
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