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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Gisteren, 13 maart, heb ik het presidium geïnformeerd over de landelijke, regionale en lokale inzet om 

de verdere verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. 

Graag zet ik in deze brief de actuele stand van zaken voor u op een rijtje. 

 

KERNBOODSCHAP 

1. Op landelijk niveau zijn donderdag 12 maart jl. door de Ministeriële Commissie 

Crisisbeheersing nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd. De maatregelen gelden 

vooralsnog tot en met 31 maart. Het overzicht van landelijke maatregelen treft u aan in de 

bijgevoegde Memo van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 13 maart 2020 (bijlage 

1); 

2. Op het niveau van de regio Rotterdam-Rijnmond is sinds donderdagavond opgeschaald naar 

een GRIP-4 structuur. Hierbij is een Regionaal Beleidsteam (RBT) actief onder 

voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam; 

3. Op het niveau van onze gemeente heb ik gisteren besloten een Gemeentelijk Beleidsteam 

(GBT) te activeren. Dit stelt mij in staat de op regionaal niveau afgekondigde besluiten en 

maatregelen in onze gemeente effectief uit te voeren; 

4. Het beeld in Albrandswaard is dat de landelijke maatregelen rondom evenementen e.d. goed 

worden gevolgd; 

5. De gemeentelijke dienstverlening en activiteiten zijn afgestemd op de landelijke maatregelen. 

 

TOELICHTING. 

Zorgvuldig en snel handelen. 

De landelijk afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus moeten zorgvuldig én doortastend 

uitgevoerd worden. Daarom is ook in onze regio nu de GRIP1-4 structuur van toepassing. Deze 

                                                      
1 GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Deze structuur dient om de opschaling van de 

hulpverleningsdiensten ordentelijk te organiseren. GRIP-4 staat voor het opschalingsniveau bij een gemeenteoverschrijdend 
incident. 



situatie is gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en artikel 39, lid 1, van de Wet 

veiligheidsregio’s. Kort gezegd betekent dit dat de voorzitter van de Veiligheidsregio (VRR), dat is de 

burgemeester van Rotterdam, zijn bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid inzet 

om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ter uitvoering van de handhavingslijn van 

de voorzitter VRR is op lokaal niveau veelal de eigen burgemeester aan zet. 

Om de inzet goed af te stemmen komen wij, als burgemeesters in de regio Rotterdam Rijnmond, op 

dit moment minimaal wekelijks bij elkaar. Dagelijks ontvang ik een update van de VRR met het actuele 

beeld van de verspreiding van het virus en de maatregelen die zijn afgekondigd. 

De voorzitter van de VRR laat zich bijstaan door een regionaal beleidsteam. In dit team zijn 

deskundigen en hoofden van de hulpdiensten vertegenwoordigd. 

Ik laat mij als burgemeester bijstaan door een gemeentelijk beleidsteam (GBT). Hierin zijn 

vertegenwoordigd de eerste loco-burgemeester, gemeentesecretaris, raadsgriffier, hoofd regieteam, 

adviseur bestuurscommunicatie en medewerker crisisbeheersing. Het GBT komt als regel wekelijks 

bijeen. 

Ook binnen de BAR-organisatie is de crisisstructuur van kracht. Het crisisteam adviseert het GBT over 

de lokale uitvoering van de afgekondigde maatregelen. Daarnaast adviseert ze burgemeester en 

directie over maatregelen in de eigen BAR-organisatie. 

 

Beeld in Albrandswaard.  

In onze gemeente is volgens de RIVM cijfers van heden 1 bij de GGD geregistreerde patiënt met het 

coronavirus. 

Een belangrijke landelijke maatregel is evenementen met meer dan 100 personen af te gelasten. Dat 

is in onze gemeente gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn de Lenteloop, die op 22 maart zou 

plaatsvinden en de Antesloop, die op 29 maart was voorzien.  

Evenementen en andere publieke samenkomsten met minder dan 100 personen zijn zelfregulerend. 

Dat betekent dat hier de organisatoren een eigen verantwoordelijk hebben. De landelijke oproep is zo 

veel mogelijk sociale contacten te vermijden. Mijn beeld voor Albrandswaard is dat organisatoren van 

bijeenkomsten, festiviteiten, kerkgenootschappen, sportclubs, scouting en recreatieve verenigingen 

hun verantwoordelijkheid nemen en hun bijeenkomsten veelal afgelasten. Ik waardeer het erg dat 

organisatoren op deze wijze hun verantwoordelijkheid nemen. Met enkele organisatoren is contact 

geweest over het handelingsperspectief. In al deze contacten toonden men begrip voor de richtlijnen. 

Zoals u via de media wel zult volgen is in ons land een discussie gaande over het open houden of 

sluiten van onderwijsvoorzieningen. Voor onze gemeente gaat het om basisscholen. Wij volgen in 

onze regio de richtlijn van de rijksoverheid. Dat betekent geen sluiting van basisscholen van 

overheidswege. 

 

Gemeentelijke activiteiten. 

Voor onze gemeentelijke activiteiten en vergaderingen geldt dat: 

- de vergaderingen van Beraad en Advies voor de komende twee weken zijn geannuleerd; 

- over het wel of niet doorgaan van de raadsvergadering van 30 maart een week tevoren een 

besluit valt; 

- de wekelijkse collegevergaderingen doorgang blijven vinden; 



 
 

- bewonersavonden worden uitgesteld. 

 

Onze eigen (BAR-) organisatie hanteert de landelijke richtlijnen. Waar het kan werken de 

medewerkers en bestuurders vanuit huis. Niet spoedeisende overleggen worden opgeschort of vinden 

telefonisch plaats. De publieksbalies blijven open. Wel geldt dat inwoners met ‘de bekende 

gezondheidsklachten’ wordt gevraagd hun bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen. De voorkeur is 

dat op dit moment inwoners zoveel mogelijk telefonisch hun zaken met onze gemeente afhandelen. 

De inzameling van het afval geschiedt volgende de normale planning. Huwelijken vinden plaats mits 

met minder dan 100 personen. Voor begrafenissen geldt eveneens dat die doorgang vinden. Het 

aantal bezoekers ervan is gemaximeerd op 100.  

Op de website van onze gemeente vindt u het overzicht van maatregelen rondom de gemeentelijke 

dienstverlening terug. We houden dit overzicht dagelijks actueel. 

 

Continuïteit zoveel mogelijk borgen. 

Het is op dit moment niet te zeggen hoe het beeld rondom het Coronavirus zich de komende weken 

gaat ontwikkelen. De directie van de BAR-organisatie treft maatregelen om de continuïteit rondom de 

meest vitale processen voor onze samenleving zoveel mogelijk te borgen. Het betreffen in elk geval 

de Gemeentelijke Basisadministratie (aangiften, paspoorten, rijbewijzen etc.), begrafenissen, 

uitkeringen sociaal domein, salarisadministratie, afvalinzameling en werking rioolsystemen. 

 

CONSEQUENTIES 

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Het vraagt veel van inwoners, 

ondernemers, organisaties en onze eigen gemeentelijke medewerkers. Extra waardering heb ik voor 

al die hulpverleners in de zorg. Ze staan voor een enorme opgave. Het is belangrijk dat we ons als 

samenleving strikt houden aan de richtlijnen rondom het coronavirus. Zo dragen we er met elkaar aan 

bij dat de capaciteit van ons gezondheidssysteem, zoals de ziekenhuizen, toereikend blijft. 

 

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bij belangrijke aanpassingen in de ontwikkelingen en maatregelen zal ik u opnieuw informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 
 

 
 
drs. Jolanda de Witte 
 
Bijlage 
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Ontvangers: Algemeen Bestuur VRR en Algemeen Bestuur GGD-RR 
Afschrift aan: Veiligheidsdirectie 

ROAZ 
PHAR 
CJG Rotterdam-Rijnmond 
CJG Capelle aan den IJssel 

Afzender: Algemeen Directeur VRR en Directeur Publieke Gezondheid 
Onderwerp:  Weekbeeld Coronavirus in regio Rotterdam-Rijnmond  
Datum: 13 maart 2020 
  

Met dit memo informeren de VRR en GGD u over de ontwikkelingen rondom coronavirus COVID-19 in de 

regio Rotterdam-Rijnmond. Dit memo is voorzien van een huidige stand van zaken en de genomen 

maatregelen van afgelopen week.  

 

Huidige situatie: regio 

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn vandaag zeven 

nieuwe patiënten met het coronavirus gemeld aan de GGD. 

Hiermee komt het aantal patiënten woonachtig in onze 

regio op 37. Hiernaast vindt u een overzicht van 

besmettingsgevallen per gemeente. Het RIVM 

communiceert in haar cijfers één patiënt (uit Rotterdam) 

meer dan de GGD communiceert. Dit verschil is ontstaan 

omdat die patiënt woonachtig is in onze regio, maar op dit 

moment verblijft bij zijn/haar partner in een andere regio en 

wordt gemonitord door een andere GGD. Vanwege het 

vele werk door de toename van het aantal meldingen wordt 

niet meer apart uitgezocht of de patiënten in het ziekenhuis 

of thuis verblijven 

 

Vanwege de wijdere verspreiding wordt bron- en 

contactonderzoek door de GGD afgebouwd. 

Daartegenover wordt publieksinformatie verder uitgebreid, 

met social distancing als uitgangspunt. De focus ligt nu op 

het afremmen van de verspreiding richting kwetsbare 

groepen en het equiperen van (zorg)instellingen.  

 

Voor de volledigheid benadrukken we nog eens het 

volgende: de cijfers die in het memo zijn opgenomen betreffen de bevestigde gevallen van vandaag 14.00 

uur.   

 

 

 

 

Woongemeente Aantal 

Albrandswaard 1 

Barendrecht 1 

Brielle 0 

Capelle a/d IJssel 0 

Goeree-Overflakkee 1 

Hellevoetsluis 1  

Krimpen a/d IJssel 2  

Lansingerland 4  

Maassluis 0 

Nissewaard 1 

Ridderkerk 1 

Rotterdam 23 

Schiedam 0 

Vlaardingen 1 

Westvoorne 1 

Eindtotaal 37 
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Huidige situatie: landelijk 

Per vandaag zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door 

het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. Van de bevestigde 

personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest. 

 

Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19. Dit betrof allen oudere patiënten met 

onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 115 patiënten 

opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 

 

Beeld wereldwijd 

Officiële cijfers over het aantal patiënten worden continu bijgehouden door het European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC)1 en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)2. Italië is na China 

de grootste besmettingshaard ter wereld.  

 

Per 13-3-‘20 Wereldwijd Europa Nederland 

Aantal patiënten 133.860 28.297 804 

Aantal overledenen 4.967 1.191 10 

 

Maatregelen 

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) is gisteren bijeen geweest en heeft nieuwe landelijke 

maatregelen aangekondigd tot en met 31 maart, omdat de verspreiding toeneemt en bij steeds meer 

mensen niet bekend is hoe ze het virus hebben opgelopen. De nieuwe maatregelen: 

- Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas 

met huisarts als klachten verergeren. 

- Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor 

publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

- Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te 

spreiden. 

- Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote 

gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 

bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 

gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. 

Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden 

de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig 

bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.. 

- Hogescholen en universiteiten hebben gehoor gegeven aan het verzoek om onderwijs online aan 

te bieden in plaats van grootschalige colleges. Studenten kunnen rekenen op stevige maatregelen 

om studievertraging te beperken. 

- Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt dat men alleen moet thuisblijven met 

klachten en koorts, in overleg met de werkgever. Zorgpersoneel en personeel van vitale 

processen wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en 

evenementen (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten 

met meer dan 100 bezoekers, zoals musea, theater en concerten te vermijden. Hier valt ook het 

hulpverlenend personeel en het personeel dat werkt in de crisisbeheersing van de VRR en GGD 

onder.  

 

                                                 
1 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  
2 https://www.who.int/health-topics/coronavirus  

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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Het RIVM adviseert hierbij nog steeds het volgende handelingsperspectief: handen wassen met water en 

zeep, niezen en hoesten in de ellenboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Ook is het advies 

van het RIVM om de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken en om geen handen te schudden. 

 

Afstemming en besluiten 

Vandaag heeft de minister van Volksgezondheid met de directeuren publieke gezondheid, directeuren 

veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie & Veiligheid de samenwerking besproken, in het licht van 

de nieuwe landelijke maatregelen.  

 

Gisteren is om 18.00 uur het Algemeen Bestuur van de VRR bijeen gekomen om de situatie te bespreken. 

Daarbij is besloten om op te schalen naar GRIP-4. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) is vandaag om 17.00 

uur voor het eerst bijeenkomen. Het RBT heeft de volgende besluiten genomen: 

- Dat er sprake is van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, waarbij de Voorzitter 

Veiligheidsregio gebruik maakt van zijn bevoegdheden op grond van artikel 39 Wet 

Veiligheidsregio’s. 

- Dat evenementen en publieke locaties worden gedefinieerd als: evenementen, horeca, markten 

en bijeenkomsten op basis van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) 

- Dat de VRR daarbij wordt de volgende lijn gehanteerd (aantallen in personen):  

o Evenementen < 100 zelfregulerend, > 100 afgelasten 

o Horeca  < 100 zelfregulerend, handhavingslijn van toepassing op > 100 

o Markten  < 100 zelfregulerend, handhavingslijn van toepassing op > 100 

 * Voor Rotterdam betekent dit afgelasten van alle markten. 

o WOM  < 100 zelfregulerend, handhavingslijn van toepassing op > 100 

- Dat akkoord wordt gegaan met de volgende Handhavingslijn evenementen/publieke locaties meer 

dan 100 personen: 

o Organisatoren volgen de nationale maatregelen op basis van eigen verantwoordelijkheid; 

burgemeesters doen dringend beroep op organisatoren om hier gehoor aan te geven; 

o Indien nodig spreken de burgemeesters de organisatoren aan om nogmaals dringend te 

verzoeken af te gelasten; 

o Bij excessen, wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het dringend verzoek van de 

burgemeesters, gebruikt de Voorzitter Veiligheidsregio zijn bevoegdheid op basis van 

artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s. 

- Dat Rijnmondveilig.nl het centrale communicatieplatform is voor publieks- en crisisinformatie 

coronavirus.  

- Dat de besluiten en de externe communicatie van de Voorzitter VRR gezien worden als uitingen 

van het collectief van burgemeesters in de regio.  

 

Evenementen 

Eerder deze week werd een bestuurlijk afwegingskader evenementen gepubliceerd door de NCTV. Met de 

huidige ontwikkelingen en de afgelasting van alle evenementen met meer dan 100 mensen tot en met 31 

maart is dit kader komen te vervallen.   

 

De organisatie van de Marathon Rotterdam heeft besloten om de marathon die gepland staat op 4 en 5 

april te verplaatsen naar een datum later in dit jaar. Over het doorgaan van het Eurovisie Songfestival 

(ESF) wordt rond 5 april een besluit genomen.  

 

Informatie in en verspreiding van deze memo 

Aan u het verzoek deze informatie verder te verspreiden aan belanghebbenden als u dat nodig acht, maar 

dit wel zorgvuldig en weloverwogen te doen. 

 

https://www.rijnmondveilig.nl/
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Meer informatie is te lezen op de GGD-website: (www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/coronavirus) en de 

RIVM-website (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19). Dit memo is enkel ter informatie. Mocht u 

inhoudelijke vragen hebben naar aanleiding van dit memo, dan kunt u contact opnemen met het team 

Infectieziekten via 010-433 98 97. 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/nieuws/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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