Aan de gemeenteraden in de regio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

Geachte raadsleden,
Begin juni ontving u voor het eerst het verantwoordingsdocument over de
inzet van de veiligheidsregio tijdens de coronacrisis. Hierbij ontvangt u de
link naar de nieuwste versie. In deze versie leest u wat wij in de maand
juni hebben gedaan om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Door het Veiligheidsberaad is onlangs een enquête uitgezet onder de 25
veiligheidsregio’s om de gemaakte kosten voor corona in kaart te brengen.
Zodra deze kosten inzichtelijk zijn gemaakt voor alle veiligheidsregio’s en in
het bijzonder onze regio, wordt u nader geïnformeerd. Inmiddels is
duidelijk dat de meerkosten van de GGD en de VR worden gedekt door het
Rijk.
De financiële verantwoording van de VRZHZ over de afgelopen periode
volgt na controles van gemeentelijke diensten en control. Daarnaast wordt
er samen overlegd hoe de verschillende compensatieregelingen op een
juiste wijze uit te nutten. Daardoor ontstaat er inzicht in de achterblijvende
kosten. Ik hoop u in het volgende verantwoordingsdocument hierover
nader te kunnen informeren.
Met dit document geef ik invulling aan de verantwoordingsplicht die is
vastgelegd in artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s. Na een GRIP 4 is de
voorzitter wettelijk verplicht verslag uit te brengen aan de gemeenteraden
over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft
genomen op basis van de Wet veiligheidsregio’s. Vanwege de duur en de
impact van deze crisis doen we dit nu ook tussentijds. Ik deel dit document
daarnaast met de colleges van Burgemeester en Wethouders.
U kunt het document inzien via deze link. Het document is het best te lezen
op een desk- of laptop, maar is ook te bekijken op een tablet of mobiele
telefoon.
De volgende versie verschijnt in verband met de zomervakantie begin
september.
De coronacrisis is nog niet ten einde. Ik zal u vanuit mijn
verantwoordelijkheid blijven informeren. Voor nu dank ik u voor uw
aandacht en blijf gezond!
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