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update coronavirus

Geachte Raad,
Vorige week berichtte ik u over de manier waarop we de corona crisis aanpakken in onze regio.
lk heb beloofd u nader te informeren als de aanpak wezenlijk zou wijzigen. Dat is nu het geval. In
deze brief leest u wat dit betekent.
Het coronavirus grijpt om zich heen, zeker in onze provincie. Gisteren heb ik daarom, samen met
de voorzitters van de veiligheidsregio's Brabant-Zuidoost en Midden- en West-Brabant,
vergaande besluiten moeten nemen. Als Brabant nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarbij is
door ons de balans gezocht tussen maatschappelijke continuIteit en de risicobeperking van
mogelijke besmettingen. De volgende uitgangspunten staan daarom in heel Brabant bij de
aanpak centraal:
•
•

•

Er is sprake van een Brabantse aanpak met als doel een eenduidig beeld en
handelingsperspectief voor alle inwoners en bezoekers van Brabant;
Alle reeds door de Minister President afgekondigde nationale maatregelen worden
onderschreven:
o
Handen wassen
o
Hoesten en niesen in bin nenkant elleboog
o
Papieren zakdoekjes gebruiken
o
Geen handen schudden
Daar bovenop is een aantal Brabantse maatregelen afgekondigd die gelden tot en met
16 maart:
o
Brabanders worden opgeroepen terughoudend te zijn in het aangaan van sociale
contacten (zeven dagen van sociale onthouding);
o
Oproep aan Brabanders om zoveel als mogelijk thuis te werken, en aan
werkgevers om dit mogelijk te maken en te stimuleren;
Een oproep om ouderen en kwetsbare extra te beschermen;
o
o
Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers. Bijvoorbeeld
betaalde voetbalwedstrijden, dance events en concerten;
Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te
o
heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.
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De vitale infrastructuur (zorg, politie, brandweer, onderwijs, GGD, gemeenten, etc.) moet zo veel
als mogelijk kunnen blijven draaien. We leggen het maatschappelijke leven niet plat. Aan het
onderwijs doen we dan ook een oproep om prioriteit te geven aan de opvang van kinderen (al
dan niet met vrijwilligers), om zo (groot)ouders te ontlasten. Ook de horeca gaat niet dicht.
Bezoekers worden opgeroepen om bewust na te denken over de consequenties van
horecabezoek voor overige sociale contacten. Ga bijvoorbeeld niet naar een verzorgingstehuis
na een avond stappen in de kroeg.
Werkwiize
De drie Brabantse regio's zijn opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat de bestuurlijke
afstemming en coordinatie formeel op regionaal niveau plaatsvindt. Om onze Brabantse
werkwijze en afstemming optimaal te organiseren, is een stuurgroep samengesteld. De
voorzitters van de Veiligheidsregio's vormen samen met de directeur van de Veiligheidsregio
Brabant-Noord, de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van Zuidoost Brabant en een
communicatiestrateeg uit Tilburg deze bestuurlijke stuurgroep voor heel Brabant.
VervoIg
We blijven de ontwikkelingen de komende dagen nauwgezet volgen. Het RBT komt op gezette
tijden bijeen om de ingeslagen koers te bespreken en waar nodig bij te stellen. Zoals
aangegeven, gelden de aanvullende maatregelen tot en met maandag 16 maart. Daarna is er
opnieuw een beoordeling door de betrokken diensten en neem ik samen met de andere
voorzitters van de Veiligheidsregio's een nieuw besluit. Uiteraard informeer ik u daar weer over.
Tot slot
De professionals in onze regio stellen alles in het werk om deze corona crisis zo goed mogelijk te
bestrijden, de rust te bewaren en eventuele negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.
Wel willen we onnodige extra druk op de zorgsector zoveel mogelijk voorkomen: ziekenhuizen,
verpleeghuizen, thuiszorg, huisartsen en GGD moeten hun werk kunnen doen. We doen een
oproep aan alle Brabanders: heb begrip voor langere wachttijden en denk goed na over de
noodzaak om contact te zoeken met zorginstellingen.
We hebben deze besluiten niet lichtvaardig genomen en zijn ons bewust van de impact die zij
hebben op de Brabantse samenleving. Het RIVM, Minister President Rutte, de Commissaris van
de Koning als ook bij collega-bestuurders hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de
maatregelen. We hopen uiteraard ook op uw begrip. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot
uw burgemeester.
Hoogachtend,

drs. J.M.L.N. Mikkers
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord
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