Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 30 maart 2020
Bestemd voor colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten in Noord-Brabant

Inleiding
Sinds de eerste besmetting met COVID-19 in Noord-Brabant is er bestuurlijke afstemming over de
crisisbeheersing tussen de drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s in een interregionaal
beleidsteam (IRBT). Het IRBT komt tenminste één keer per week (maandagmiddag) bij elkaar.
Deze bestuurlijke informatiebrief heeft primair als doel om de Colleges en gemeenteraden van de
gemeenten in Noord-Brabant op eenduidige wijze te informeren over de bestuurlijke afstemming in het
IRBT.
De Brabantse Veiligheidsregio’s leveren daarnaast twee maal per week (zondag en woensdag) een
Beeld van Noord-Brabant op, waarin de maatschappelijke impact van de coronacrisis wordt geschetst.
Het beeld van de zondag wordt op maandag ingebracht in het IRBT.
Vergadering IRBT 30 maart 2020
De voorzitters van de drie Veiligheidregio’s hebben hun ervaringen besproken inzake het handhaven
van de nieuwe noodverordening. Elke gemeente kan ervoor kiezen om bepaalde gebieden (zoals een
skatebaan) af te zetten. De afstemming hierover met de voorzitter van de desbetreffende
Veiligheidsregio loopt per regio anders. Volgende week worden de ervaringen opnieuw gedeeld en
wordt beoordeeld of Brabant brede afspraken gewenst zijn.
Er wordt een brief opgesteld door het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ) om personele en
projectmatige ondersteuning van het ministerie van Defensie te kunnen krijgen bij de opzet van
cohortverpleging (aanvullend op al bekende locaties). Dhr. Weterings, portefeuillehouder Zorg, biedt
deze brief vanavond aan minister De Jonge aan.
In het IRBT is gesproken over landelijke COVID-19 scenario’s met als dimensies druk op het
zorgstelsel versus sociaaleconomische impact. De landelijke scenario’s worden door de
Veiligheidsregio’s geconcretiseerd en deze week ook besproken in de RBT’s van de drie
Veiligheidsregio’s.
Economie
In het IRBT is gesproken over het effect van de coronacrisis op de vele arbeidsmigranten in Brabant.
Hiertoe is een notitie opgesteld door de gemeenten Eindhoven, Tilburg en Waalwijk.
Het IRBT wil ten aanzien van huisvesting een moreel appel doen op werkgevers, uitzendbureaus en
huisvesters om hun verantwoordelijkheid te nemen voor deze medewerkers. Het is belangrijk om deze
oproep zo breed mogelijk te doen (namens alle Brabantse burgemeesters en werkgevers).

Evenementen, recreatie en sport
Landelijk is er verschil in de wijze waarop Veiligheidsregio’s besluiten over sluiting van vakantieparken
en campings. De drie voorzitters hebben hierover nu geen besluit genomen en afgesproken te bezien
welke landelijke lijn mogelijk in het Veiligheidsberaad van maandagavond 30 maart wordt gevonden.
Morgen nemen de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s een besluit over een eventuele
verbijzondering op de landelijke lijn.
Onderwijs
Het IRBT heeft op 19 maart j.l. de opdracht verstrekt om een voorstel voor opvang kwetsbare kinderen
en jongeren ter besluitvorming voor te leggen. Zie hiervoor ook de brief van minister Slob (20 maart
2020) waarin de gemeenten gevraagd worden de opvang voor leerlingen ‘voor wie thuis geen veilige
basis is’ te organiseren en de leerlingen te identificeren die extra begeleiding in de thuissituatie nodig
hebben.
In alle drie de veiligheidsregio's is overleg geweest met gemeenten en met partners zoals Veilig Thuis,
Gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorginstellingen en met scholen
(VO/PO/MBO/Speciaal Onderwijs), kinderopvang, toegangsteams en jongerenwerk. Er is een enorme
grote bereidheid binnen het onderwijs, kinderopvang en het hele maatschappelijke veld om de
kwetsbare kinderen en jongeren zo snel mogelijk opvang of begeleiding te bieden. Op veel plekken is
sinds maandag 23 maart - en in enkele gevallen al daarvoor - opvang geboden aan deze groep.
De notitie is geaccordeerd door het IRBT.
Dit betekent dat alle gemeenten zich sterk maken om te starten met het opvangen van kwetsbare
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar, zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving
(eigen school, kinderopvang, buurthuis etc.)
Prioriteit wordt gelegd bij kinderen die in een directe onveilige thuissituatie verkeren, denk bijvoorbeeld
aan kinderen die bekend zijn bij Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen.
Het mandaat voor besluitvorming welke kwetsbare kinderen opgevangen mogen worden kan per
gemeente geregeld worden, in afstemming met de professionals die in de praktijk met deze kinderen
werkzaam zijn en een goed beeld hebben over de (on)veiligheid.
Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het identificeren van leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben in de thuissituatie.
iRBT
Het iRBT waarin de voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s de afgelopen weken tweemaal per week
samen kwamen wordt gefaseerd afgeschaald. Voortaan komt men alleen nog samen op maandag en
zal er snel verder worden afgebouwd. Streven is om het overleg per 1 mei op te heffen. De verdeling
van de thema’s wordt per direct losgelaten, deze vloeien terug naar de regio’s. Met uitzondering van
het thema zorg waar men dus gezamenlijk de schouders onder zal blijven zetten.

Handelingsperspectief verschuiven van evenementen a.g.v. evenementenverbod tot 1 juni 2020
Één van de maatregelen die op 23 maart j.l. door het kabinet is genomen, is een verbod op alle
evenementen tot 1 juni 2020 (ongeacht het bezoekersaantal). Dit verbod geeft duidelijkheid voor alle
evenementen die tot 1 juni 2020 staan gepland. Voor de betreffende organisatoren zijn er grofweg 2
opties; de geplande editie gaat dit jaar geheel niet door, of de editie wordt verzet naar een nieuwe
datum na 1 juni (al dan niet in een gewijzigde setting en onder voorbehoud van een nieuwe
vergunning). Ook hebben enkele evenementen die (kort) na 1 juni staan gepland, de wens om te
schuiven naar een betere datum om op safe te spelen.
Dilemma Bij diverse partijen (gemeenten en hulpdiensten) ontstaat hierdoor de vraag hoe we als
overheid om gaan met evenementen die wensen te verschuiven naar een nieuwe datum. De concrete
vraag die hierbij speelt is of we als overheid het verschuiven van evenementen moeten willen. Het
verschuiven van evenementen zou tot een extra druk op overheden, hulpdiensten en zorgpartners
leiden, is daarbij de veronderstelling.
Daarom is door de 3 Brabantse een Handelingsperspectief opgesteld.
Huisvesting arbeidsmigranten
De Coronacrisis heeft ook op de vele arbeidsmigranten in Brabant effect. Als Provincie Noord-Brabant
hebben we aandacht over deze effecten en houden we in de gaten waar de knelpunten komen. We
blijven met partners in gesprek en elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en maatregelen
van de komende maanden.
T.a.v. huisvesting doen we een moreel appèl op werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters om hun
verantwoordelijkheid te nemen voor deze medewerkers. Het verdient aanbeveling deze oproep zo
breed mogelijk te doen (namens alle Brabantse burgemeesters en werkgevers). Vrijdag 3 april wordt
VNO-NCW via PACT Brabant gevraagd deze oproep te steunen.
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Noodverordening COVID-19 van kracht
Voorzitter Jack Mikkers van Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft vrijdag 27 maart een nieuwe
noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn
ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te
handhaven op deze maatregelen.
De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De
voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten,
wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes
worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.
Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de
maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie
van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. De verordening en de bijbehorende
documenten staan op: https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32028/noodverordening-27/
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Advisering Brandweer tijdelijke opvanglocatie
In het RBT is een procedure vastgesteld die voorziet in een procedure voor de afweging van de
brandveiligheid bij het opzetten van tijdelijke (woon)zorglocaties voor quarantaine. deze is procedure
alleen van toepassing voor urgente en dringend noodzakelijke situaties gedurende de periode waarin
de bestrijding van het coronavirus plaatsvindt (zie bijlage 4).
Overig
 De VNG heeft besloten het tweedaagse jaarcongres op 9 en 10 juni aanstaande in WestFriesland uit te stellen naar 2021 vanwege de coronacrisis. De Algemene Leden Vergadering
gaat wel door.


Voor laaggeletterden, NT1ers en NT2ers, en mensen met een verstandelijke beperking zijn
speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.



Het Centraal Planbureau (CPB) vreest voor een diepe recessie naar aanleiding van de
coronacrisis. De economie zou kunnen krimpen met 7,7% Alles hangt volgens het planbureau
af van de duur van de coronabeperkingen en hoe diep dat alles doorwerkt in de economie.

