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Geachte leden van de raad,
Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. Deze
brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt op de brief uit week 44,
waarin u bent geïnformeerd over de ernstige situatie in Gelderland-Zuid, opschaling van de regionale
testcapaciteit, reguliere zorg in ziekenhuizen onder druk en handhaving van de noodverordening
Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Dinsdag 13 oktober j.l. hebben de Minister President en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport tijdens de persconferentie een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
aangekondigd. Deze aanvullende maatregelen waren nodig om overbelasting van personeel in de
ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen.
De verzwarende maatregelen (die vooralsnog gelden tot en met 18 november) zijn vooral gericht op
het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen.
Voor een nadere toelichting, zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijkeverzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown
Actualisatie noodverordening
In opdracht van de Minister van VWS en de Minister van J&V heb ik als voorzitter Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid op woensdag 4 november j.l. en zaterdag 7 november geactualiseerde
noodverordeningen vastgesteld. De noodverordeningen zijn gebaseerd op de ministeriële opdrachten
van 4 en 6 november en zijn vastgesteld na consultatie van de burgemeesters in het Regionaal
Beleidsteam. In de noodverordening van 7 november is de motie van de Tweede Kamer doorgevoerd,
om buurthuizen en bibliotheken in elk geval ten dele open te houden ,vanwege de belangrijke
maatschappelijke functie van die instellingen. Vanaf zaterdag mogen op afspraak activiteiten gericht
op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvinden in buurt- of
dorpshuis dan wel wijkcentra. Daarnaast mag een bibliotheek worden opengesteld als afhaalfunctie of
als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio wordt de noodverordening ter kennis gebracht aan uw
gemeenteraad. De noodverordening is te bekijken via https://www.crisisglz.nl/noodverordening/.
De gemeente zorgt voor de verplichte bekendmaking via het gemeenteblad.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet)
Op 27 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(coronawet). De wet zal de huidige noodverordeningen per 23 november gaan vervangen en geldt in
eerste instantie voor drie maanden. Met deze wet komen de ministers van VWS, J&V en BZK
tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de coronamaatregelen een
structurele juridische grondslag te geven. De noodverordeningen zijn immers bedoeld voor een acute
crisis van beperkte duur en inmiddels is al langere tijd sprake van een coronacrisis. Indien nodig kan
de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds
wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is.
Volgende week wil ik u, mede namens de burgemeesters in Gelderland-Zuid, informeren over de
gevolgen van de coronawet en het regionaal beleidskader dat wij adviseren aan de gemeenteraden.
Tenslotte
Als we kijken naar de cijfers van de afgelopen twee weken, zie ik gelukkig een flinke daling van het
aantal besmettingen in Gelderland-Zuid. Aanscherping van de maatregelen op 13 oktober en 3
november lijkt dus zijn vruchten af te werpen. Toch blijft het belangrijk om de coronaregels te blijven
volgen. Des te eerder zijn we van het virus af en kunnen we ons normale leven weer oppakken.
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