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Interregionaal Beleidsteam (I-RBT)
Medio maart is er een Interregionaal Beleidsteam opgericht door de drie Brabantse
Veiligheidsregio’s met als doel om de besluitvorming lokaal van iedere regio, waar mogelijk
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Nu, bijna drie maanden later, zien we dat door de
versoepeling van de maatregelen, er lokaal steeds meer maatwerk moet worden geleverd. Het
I-RBT heeft daarom besloten de taken op het gebied van covid-19 weer per regio op te pakken.
Het I-RBT-overleg zal blijven plaatsvinden voor de afstemming van bestuurlijke besluitvorming.
U ontvangt periodiek een informatiebrief van Brabant-Noord over relevante ontwikkelingen op
het gebied van covid-19.
Consultatie ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’
De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft, namens de voorzitters van de vijfentwintig
Veiligheidsregio’s, gereageerd op het concept van de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’. In
deze wet zijn tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie
van covid-19 voor de langere termijn opgenomen. De wet is stevig ingebed in de beginselen
van de democratische rechtsorde. Het belangrijkste aandachtspunt dat aan de betrokken
ministers is meegegeven is dat met dit wetsvoorstel het risico bestaat dat het beoogde doel,
namelijk het meer lokaal verankeren van een wettelijke basis voor de maatregelen en
democratische legitimering ervan wegvalt tegen het effect van gesignaleerde discrepanties.
Ook de VNG heeft gereageerd en vindt dat wethouders en gemeenteraden beter moeten
worden betrokken bij de besluitvorming op lokaal niveau.
Het is goed dat er aandacht is voor de rol van burgemeesters en gemeenteraden.
Andere aandachtspunten zijn de coördinerende rol van de veiligheidsregio’s en de verhouding
van deze wet met de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast is
ervoor gepleit, om verwarring te voorkomen, dat definities aansluiten bij de eerder gehanteerde
definities in de noodverordeningen.
Verantwoordelijkheid testbeleid bij verschillende branches
Er zijn verschillende branches waar het risico op groepsbesmetting met het covid-19 virus reëel
aanwezig is. Ofwel omdat niet altijd alle hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht kunnen
worden genomen, ofwel niet worden genomen terwijl dat wel zou kunnen. De eerste
verantwoordelijkheid voor veilig werken ligt bij het bedrijf. De brancheorganisatie zou zelf
richtlijnen covid-19 moeten hebben en die laten toetsen door een onafhankelijke deskundige
partij. Het bedrijf dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen om medewerkers met (lichte)
klachten die op het werk verschijnen proactief door te sturen naar de GGD voor een test. In
specifieke situaties, zoals recent bij vleesverwerkende bedrijven, kan steekproefsgewijs
controle plaatsvinden door eigen inspecties en toezichthouders. De GGD’s en de minister van
VWS zijn bezig om hierover afspraken te maken, waarbij er is gekozen voor een risicogerichte
aanpak.
Aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven
Het kabinet heeft besloten besmette bedrijven te ruimen. In onze regio zijn er een groot aantal
nertsenbedrijven, op dit moment zijn er vijf daarvan besmet. Deze vijf zijn of worden geruimd.
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Alle landelijke maatregelen voor niet-besmette bedrijven blijven in stand, ook het wekelijks
verplicht inzenden van kadavers van natuurlijk gestorven dieren voor het snel ontdekken van
eventuele nieuwe besmettingen. De ministers van VWS en LNV begrijpen goed dat er onrust is
ontstaan in de gemeentes met besmette bedrijven. Daarom zetten ze in op maximale
transparantie in hun communicatie met het lokale en regionale bestuur. Ze blijven uiteraard de
individuele gemeentes actief betrekken en informeren over elke stap in het proces dat volgt op
hun besluit tot het ruimen. Tevens onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige
stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig
hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen.
Omgevingsbeeld
Op maandag 1 juni, de eerste dag van de verruiming van de coronamaatregelen, zijn er op het
gebied van handhaving geen bijzonderheden geconstateerd. De heropening van de horeca is in
goede sfeer en zonder excessen verlopen. De drukte in binnensteden, op stranden en in
natuurgebieden was vergelijkbaar met Hemelvaartsdag. Op sommige plaatsen werd
ingegrepen, door bijvoorbeeld wegen af te sluiten. Inwoners lijken steeds beter hun weg te
vinden binnen de maatregelen die zijn getroffen.
De GGD-en hebben sinds vorige week tachtig ‘teststraten’ door het hele land opgetuigd.
Daarmee is het voor iedereen die klachten heeft mogelijk om zich te laten testen.
Volgens de laatste RIVM-cijfers van 9 juni telt onze regio 3.176 besmettingen. In de afgelopen
twee weken zijn er weinig ziekenhuisopnames gemeld. Hierdoor is er steeds meer ruimte om de
reguliere zorg verder op te schalen. We zien tot op heden nog geen negatieve invloed van de
versoepeling van de maatregelen op het aantal patiënten.
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