
 
  

 
De Gemeenteraad van Albrandswaard 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk:  177603 
Uw kenmerk:  Contact: L. Scholte 
Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: 0180-698255 
  E-mailadres: l.scholte@bar-organisatie.nl 
  Datum:     16 juni 2020 

    
Betreft:  Schriftelijke vragen ‘kosten noodhospitaal Ahoy’ 
 
 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E 
info@albrandswaard.nl 
 

Geachte leden van de raad, 
 
Op 24 mei 2020 zijn er door de EVA fractie schriftelijke vragen gesteld omtrent ‘kosten 
noodhospitaal Ahoy’. In de informatieve bijpraatbijeenkomst op 27 mei j.l. ben ik mondeling 
ingegaan op de vragen en heb tegelijkertijd toegezegd u de beantwoording ook schriftelijk middels 
een informatiebrief te doen toekomen. Deze brief treft u hierbij aan. 
 
Beantwoording vragen EVA fractie:  
 
1. In hoeverre had u als lid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), invloed op het 
specifieke besluit om een noodhospitaal op te richten in Ahoy? Zijn er toen afspraken gemaakt 
over de kosten? 
 
Tot op het moment van dit schrijven is er sprake van een GRIP-4 situatie. Dit houdt in dat de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond de rol van bevoegd gezag in de regio 
vervult en de besluiten neemt met de trekking tot de bestrijding van het Coronavirus. De voorzitter 
van de VRR wordt hierbij geadviseerd door het Regionaal Beleidsteam (RBT). Alle besluiten 
worden gedeeld met het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR, bestaande uit de burgemeesters 
van de regio. Daarnaast worden regelmatig extra vergaderingen van het AB ingelast, waarbij de 
voorzitter zijn besluiten toelicht en de AB-leden de mogelijkheid hebben tot het stellen van vragen. 
Tijdens de AB vergaderingen vindt tussen de burgemeesters afstemming plaats over de uitvoering 
van de maatregelen in de diverse gemeenten.  
 
Op 27 maart is door de voorzitter van de VRR besloten tot opschaling van beddencapaciteit voor 
opvang van COVID-19 patiënten en de inrichting van Ahoy als noodhospitaal. Dit op basis van de 
opdracht vanuit het ministerie van VWS aan de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) om zorg 
op te schalen. Deze opdracht staat verwoord in de brief van minister de Jonge op 31 maart 2020 
(kenmerk 1169066-203772-LZ). De DPG is met deze opdracht voortvarend aan de slag gegaan, 
samen met de VRR. Hierbij is in overweging genomen dat de bestaande zorgaanbieders op dat 
moment ‘vol’ zaten. Verpleeginstellingen kenden wachtlijsten en ziekenhuizen waren niet op een 
lange piekvraag ingesteld. Ook elders in het land werd opgeschaald of werden voorbereidingen 
daartoe getroffen. 
  



 
  
 
 
 
  
  

 
Gezien de ernst van de situatie rond de pandemie is op dat moment besloten te handelen en niet 
een discussie te voeren over wie verantwoordelijk is voor welke kosten.   
 
 
2. En als u daarbij invloed had, heeft u toen ook ingestemd met het opstellen van dit 
noodziekenhuis? 
  
Zie de beantwoording bij vraag 1. 
 
3. Heeft u namens de gemeente Albrandswaard ingestemd met medefinanciering van dit project? 
 
Op 20 maart 2020 besluit de voorzitter VRR tot het inrichten van een tijdelijke voorziening bij de 
VRR, waaruit facturen die betrekking hebben op de bestrijding van het coronavirus betaald worden. 
Hierover is op 14 april jl. een separate brief naar de regiogemeenten gestuurd met het verzoek in 
te stemmen met het voorstel van regionale bekostiging en het administratieve verloop via de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op 21 april 2020 heb ik namens het college onze reactie 
hierop aan de VRR verstuurd. Een kopie daarvan is u toegezonden en volledigheidshalve ook nog 
bij deze brief gevoegd. 
 
4. Klopt het dat het ROAZ niet door de Veiligheidsregio geconsulteerd is bij de beslissing het 
noodhospitaal op te richten, dan wel dat het ROAZ hierover geen positief advies heeft gegeven? 
 
De verwachte extra benodigde beddencapaciteit kon met de besluiten van 20 en 27 maart voor 50 
á 80% worden gedekt. In het ROAZ, dat de status van een overlegorgaan heeft (niet die van een 
besluitvormingsorgaan met mandaat en budget) is dit gemeld. In het ROAZ zitten ook 
vertegenwoordigers van de VVT-sector (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en 
Thuiszorgorganisaties) en van verzekeraars. Deze partijen zijn niet verantwoordelijk voor het 
besluit, maar hebben het op dat moment ook niet kenbaar gemaakt bezwaren te hebben tegen het 
besluit.  
 
Met de ervaring en kennis van nu zou de besluitvorming bij eventuele toekomstige opschaling 
anders verlopen. Het ministerie van VWS heeft inmiddels spelregels geformuleerd en de 
Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze spelregels in beleidsregels vertaald, waarbij de rol van de 
verschillende partijen duidelijker is uitgewerkt. Eind maart is op basis van acute nood gehandeld 
met het vertrouwen dat op een later moment betrokken partijen ieder hun verantwoordelijkheid 
zouden nemen. 
 
5. Waarom waren de burgemeesters van de VRR van mening dat er zo’n grote capaciteitsvraag 
was? 
  
Eind maart had Nederland, en daarmee ook de regio Rotterdam-Rijnmond, te maken met een snel 
oplopend aantal coronabesmettingen. De beelden van chaotische ziekenhuistaferelen in Italië en 
Spanje werden aangevuld met die van overvolle ziekenhuizen in Brabant en met noodkreten van 
bestuurders en personeel. Op basis van de situatie in Noord-Brabant is de inschatting gemaakt dat 
er ongeveer 1000-1500 bedden extra nodig zouden zijn.  
 
Ter illustratie vindt u hieronder een overzicht van het medisch beeld op 27 maart: 
 



 
  
 
 
 
  
  

 

 
Figuur 1: Aantal COVID-19 meldingen in Rotterdam-Rijnmond t/m 27 maart. Er lijkt aan het eind van de curve een 
afvlakking zichtbaar. In werkelijkheid is dit niet zo, dit heeft te maken met vertraging in meldingen aan de GGD.  

 
Om in deze periode van schaarste efficiënt te kunnen werken en te komen tot effectieve 
infectiepreventie is gekozen om deze zorg verder op één locatie (Ahoy) vorm te geven. De 
schaalbaarheid van Ahoy was daarbij een voordeel: er kan in capaciteit worden op- en afgeschaald 
in series bedden. Tevens was er de mogelijkheid om zowel Covid als niet-Covid patiënten op één 
locatie te behandelen. 
 
6. De gemeenteraad is niet op de hoogte gebracht van het besluit voor een noodhospitaal en is 
ook onbekend met de kosten. Wat was de reden om de raad, of de raden, niet op de hoogte te 
brengen van dit kostbare project? 
 
Zoals hiervoor aangegeven was bij het besluit door de voorzitter van de VRR niet helder welke 
partij verantwoordelijk was voor de kosten. Pas op 14 april is ons het verzoek gedaan bij brief van 
de voorzitter van de VRR of gemeenten garant willen staan voor de gemaakte kosten voor de 
bestrijding van het coronavirus (zie ook vraag 3). In het First Impression Report van de VRR zijn de 
verschillende onderdelen beschreven, waaronder Ahoy, en is een kostenindicatie opgenomen. 
Deze informatie heb ik u op 13 mei toegezonden. De VRR zet zich samen met GGD maximaal in 
op het terughalen van alle corona-gerelateerde kosten bij de verantwoordelijke actoren, zoals het 
Rijk en zorgverzekeraars. Hierdoor is het nog onbekend welke kosten er overblijven voor de regio 
gemeenten. Dit is momenteel nog onderwerp van gesprek.  
 
7. Ahoy was al door de gemeente Rotterdam gehuurd voor het Songfestival. Is huur vragen aan 
andere gemeentes binnen de VRR voor het noodhospitaal niet dubbel op? 
 
De gemaakte kosten voor het noodhospitaal zijn exclusief de huurkosten; deze zijn reeds betaald 
door de gemeente Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival en worden niet doorbelast naar de 
regio gemeenten. 
 



 
  
 
 
 
  
  

 
 
8. Kunnen we nog andere aanzienlijke kosten verwachten in het kader van deze crisis binnen de 
VRR? 
 
Dit is op dit moment onbekend en hangt af van mogelijke ernstige oplevingen van het coronavirus.  
 
 
9. Indien de kosten nergens anders te verhalen zijn, welk financieel risico loopt Albrandswaard 
dan? 
 
Zoals in de beantwoording bij vraag 6 is benoemd, is het nog onduidelijk welke kosten er voor de 
regiogemeenten overblijven. Als hier meer over bekend is, wordt bekeken hoe we deze kosten in 
Albrandswaard kunnen opvangen. Op basis van het kostenoverzicht van 26 mei (zie bijlage) zou 
dit voor Albrandswaard ca 115.000 euro betekenen gerekend op basis van het aantal inwoners.  
 
10. Als ik het goed begrepen heb, hebben de veiligheidsregio’s gezamenlijk besloten om op 
strategische plaatsen in ons land een noodhospitaal in te richten: Maastricht en Rotterdam. Als 
deze hospitalen een landelijke dekking hadden, waarom moeten dan alleen deze 2 regio’s voor de 
kosten opdraaien en niet de veiligheidsregio’s gezamenlijk? 
 
De zorglocatie Ahoy is ook aangeboden aan het ministerie van VWS om als landelijke 
overlooplocatie te dienen, hier is geen gebruik van gemaakt. 
 
 
Bijlagen: 

- Reactie VRR voorstel regionale bekostiging dd 21 april 2020 
- Memo overzicht gemaakte kosten COVID-19 dd 26 mei 2020 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Geachte heer Aboutaleb, 
 
U verzoekt ons in uw brief van 14 april jl. aan te geven of wij met het voorstel van regionale bekostiging 
en het administratieve verloop via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kunnen instemmen. In deze 
brief geven wij u ons antwoord. 
 
Grip 4 is in de huidige coronacrisis van kracht. Onder deze omstandigheden dient u als voorzitter van de 
Veiligheidsregio slagvaardig maatregelen te kunnen treffen die bijdragen aan het indammen van de crisis. 
U hebt dat de afgelopen weken ook gedaan. Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk. 
 
Wij realiseren ons dat aan het treffen van noodzakelijke maatregelen, waartoe u besluit, veelal kosten zijn 
verbonden. Kennelijk dienen die ook deels door de gemeenten te worden gedragen. Wij zijn bereid 
medeverantwoordelijkheid te nemen voor een deel van die kosten. Hierbij nemen wij vooralsnog aan dat 
het kostenaandeel naar rato van inwonertal berekend wordt. 
 
Wij hebben wel enkele verwachtingen ten aanzien van het (financieel) proces dat hieraan gekoppeld is. 
Deze verwachtingen steunen op onze behoefte gevoel te houden bij de omvang van de financiële risico’s 
en kostenontwikkeling voor onze gemeente. Daarnaast willen we overtuigd blijven van de rechtvaardiging 
dat die kosten daadwerkelijk bij de gemeenten binnen de VRR thuis horen. 
 
Waar de noodzakelijke c-crisismaatregelen in het verband van de VRR worden genomen om 
rijksmaatregelen nader tot uitvoering te brengen hebben wij de verwachting dat de rijksoverheid bereid 
zal zijn het leeuwendeel van deze kosten voor haar rekening te nemen. Naast zorgverzekeraars zien wij 
de rijksoverheid én de VRR zelf met haar financiële reserve als voorliggende financiers van de 
maatregelen waarna pas de gemeenten volgen. Wij verzoeken u zich in te spannen deze partijen zoveel 
mogelijk te houden aan hun financiële verantwoordelijkheden in deze. Wij ontvangen graag een 
toelichting op de aard of soort maatregelen waarvan de verwachting bij u bestaat dat de kosten ervan 
voor rekening van de gemeente komen omdat andere partijen die niet voor hun rekening nemen. 
 
Het is op dit moment nog onbepaald hoe lang de GRIP-4 duurt. Daarmee krijgt onze instemming het 
karakter van een onbeperkt mandaat. Zowel in tijd als omvang. U begrijpt dat dat voor ons een 
aanmerkelijk risico is.  



  
  
 
 
 
  
Betreft: Kosten bestrijding COVID-19  

 
 
Dit klemt temeer vanuit het besef dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat. Wij 
verzoeken u de burgemeesters wekelijks inzicht te verschaffen in de kosten van maatregelen waartoe u 
besloten heeft en die naar verwachting voor rekening van de gemeenten komen. Bij besluiten omtrent 
maatregelen waarbij substantiële kosten te verwachten zijn die ten laste komen van de gemeenten 
vragen wij u de burgemeesters hierover tevoren te informeren.  
 
Het heeft onze voorkeur dat, na de acute crisisperiode die een GRIP-4 rechtvaardigt, zo spoedig mogelijk 
sprake is van normalisatie van de democratische bestuurlijke verhoudingen en zeggenschap in de 
gemeente. Tegen deze achtergrond gaan wij graag met u in gesprek of voor de komende fase van 
beheersing van de c-crisis GRIP-4 een vereiste is. 
 
Natuurlijk hopen wij met u dat we met de gemeenschappelijke inspanningen van velen erin slagen de 
coronacrisis te bestrijden. 
 
Wij hopen uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord. Een exemplaar van deze brief leggen wij 
voor aan onze gemeenteraad waaraan het budgetrecht toekomt. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
MEMO 

  
  

 

 

 

 1 
 

Aan: Algemeen Bestuur    
Van: Algemeen directeur VRR  
Betreft: Overzicht gemaakte kosten COVID-19 
Datum: 
Agendapunt: 

26 mei 2020   
7b 

  
  
Gevraagde beslissing: 
Kennis nemen van de kostenrealisatie en -prognose COVID-19 d.d. 25 mei 2020, naar aanleiding van 
besluitvorming in het RBT.  
 
Toelichting: 
Op dit moment worden er vanuit de GRIP4 structuur besluiten genomen door de voorzitter van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die ook financiële implicaties hebben. Binnen de bestaande 
regelgeving is voor deze financiële implicaties geen voorziening getroffen. Op 30 maart 2020 heeft u 
ingestemd met het voorstel om per direct alle kosten die gemaakt worden, voortvloeiend uit de 
besluiten die de Voorzitter neemt ten aanzien van de bestrijding en beheersing van COVID-19 en waar 
geen duidelijk andere actor voor verantwoordelijk is, via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te 
laten verlopen. Onderstaand treft u een voorlopige prognose ten aanzien van deze kosten aan.  
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