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Geachte raad, 

 

Op 6 oktober jl. informeerde ik u over de regionale aanpak van de coronacrisis. Nu ik afscheid 

neem als waarnemend burgemeester van Utrecht en dus ook als plaatsvervangend voorzitter van 

de Veiligheidsregio Utrecht, informeer ik u graag over de recente en actuele ontwikkelingen 

binnen de crisisorganisatie. 

 

Terugblik op oktober en november 

Het opschalingsniveau ‘GRIP 4 op maat’ geldt nog altijd. Dit is nodig, omdat de besmettingscijfers 

helaas hoog blijven en de uitstroom van patiënten met Covid-19 uit het ziekenhuis stagneert. Ook 

de komende feestdagen zijn reden om dit niveau te handhaven. Het is nog steeds van belang om 

behalve op lokaal niveau ook in regionaal verband zaken te regelen en afstemming met elkaar te 

zoeken. 

 

In oktober en november zijn vier noodverordeningen van kracht geweest. Het toezicht op de 

naleving van de maatregelen is niet gericht op repressie, maar op het vergroten van het 

nalevingsgedrag. Daarom ben ik in het opleggen van lasten onder dwangsom terughoudend 

geweest. Ik heb in oktober en november zeven keer een last onder dwangsom opgelegd. 

 

Het regionaal beleidsteam (RBT) Covid-19 is in deze periode elf keer bijeengekomen, waarbij de 

burgemeesters van het oostelijk deel van de regio en het westelijk deel van de regio 

vertegenwoordigd werden door de burgemeester van Soest respectievelijk de burgemeester van 

De Ronde Venen. Vier keer was er een plenaire vergadering (bestuurlijk afstemmingsoverleg) met 

alle burgemeesters in de regio. Via het regionaal dynamisch informerend overzicht kunt u kennis 

nemen van wat zich afspeelt binnen de Covid-19-crisisorganisatie:  

https://sway.office.com/IMk27AQqjxevPUa6?ref=Link. 

 

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

Op 1 december jl. is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Hiermee zijn 

coronamaatregelen wettelijk vastgelegd, vooral in de Wet publieke gezondheid. 

Kabinetsmaatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in 

noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Zij worden opgenomen in ministeriële regelingen. 

De noodverordening van 18 november 2020 is dan ook ingetrokken per 1 december 2020.  

 

Bevoegdheden die tijdelijk bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s lagen, liggen nu bij de 

burgemeesters. Zij kunnen onder meer ontheffing van bepaalde maatregelen verlenen en 

handhavend optreden. Over het gebruik van de bevoegdheden legt de burgemeester 

verantwoording af aan de gemeenteraad.  

 

Datum 

16 december 2020 

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten 

Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de colleges van 

burgemeester en wethouders 

 

Onderwerp 

Samenwerking tijdens de coronaperiode 

 

 

contactpersoon 

ROT COVID-19 

Crisisbeheersing & GHOR 

  

Archimedeslaan 6 

3584 BA Utrecht 

  

088 878 1000 

COVID19@vru.nl 

  

Ons kenmerk 

20.0013283 

  

Uw kenmerk 

- 

 

Bijlagen 

- 

https://sway.office.com/IMk27AQqjxevPUa6?ref=Link


 

Uw kenmerk 

- 

Ons kenmerk 

20.0013283 
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We zijn nu met elkaar aan het ervaren wat de inwerkingtreding van de tijdelijke wet betekent 

voor de regionale samenwerking en de rol van de veiligheidsregio. We richten de crisisorganisatie 

dusdanig in dat recht wordt gedaan aan de verschuiving van bevoegdheden van de 

veiligheidsregio naar de burgemeesters. Wettelijk blijft de (voorzitter van) de veiligheidsregio 

onder de tijdelijke wet verantwoordelijk voor de bestrijding van de Covid-19-pandemie, de 

coördinatie van de regionale crisisbeheersing, informatievoorziening naar de minister van VWS en 

crisiscommunicatie.  

 

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 was aanleiding om in vervolg op de eerdere sessies twee 

online raadssessies te beleggen. De eerste heeft plaatsgevonden op 14 december en de tweede 

vindt plaats op 17 december a.s., onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter 

Veiligheidsregio Utrecht, de heer L.M.M. Bolsius en algemeen directeur VRU, de heer P.L.J. Bos. 

 

Tot slot 

Door de benoeming van mevrouw Dijksma tot burgemeester van Utrecht komt aan mijn 

plaatsvervangend voorzitterschap van de Veiligheidsregio Utrecht zeer binnenkort een einde.  Dit 

geldt helaas niet voor de crisis waar wij in verkeren. De VRU, GGD regio Utrecht en hun partners 

zullen zich zolang dat nodig is blijven inzetten om de coronacrisis te bestrijden. Voor de tot nu toe 

geleverde inzet ben ik hen zeer dankbaar. Ik dank u, de wethouders en mijn collega-

burgemeesters voor de goede samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. Op mijn beurt 

heb ik er alle vertrouwen in dat het voorzitterschap van de veiligheidsregio met verve zal worden 

vervuld. Ik wens mijn opvolger veel succes.  

 

Aan eenieder die betrokken is bij het onder de duim krijgen van Covid-19 binnen onze 

veiligheidsregio, inclusief de inwoners, zeg ik: Hou vol! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Peter den Oudsten 

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht  

 


