
   

 

 

Postadres 

Postbus 1123 

2302 BC Leiden 

Aan de gemeenteraden 

in de Veiligheidsregio Hollands Midden  

 

 

 

Datum:  12 maart 2020 Telefoon:  088 246 51 32 Bijlage:  -  

Ons kenmerk:  - Fax:  - 

Uw kenmerk:  - E-mail:  peter.kessels@brandweer.vrhm.nl 

Uw brief van:  - Onderwerp:  Nieuwe maatregelen tegen verspreiding 

nieuwe coronavirus in Nederland. 

Contactpersoon:  Peter Kessels   Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In Nederland gelden vanaf donderdagmiddag 12 maart 2020 onderstaande maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus. De minister-president en de minister voor Medische Zorg 

hebben de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) tijdens een persbijeenkomst 

toegelicht.  

 

De landelijke maatregelen zijn: 

 

- Iedereen in Nederland: 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 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.  

- Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas 

thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet 

naar het buitenland. 

- Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 

grootschalige colleges.  
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- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs 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.  

 

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020. 

 

Vanaf donderdagmiddag 12 maart 2020 wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen 

en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 aangevuld.  

 

GRIP 4 in Veiligheidsregio Hollands Midden 

Met de maatregelen heeft de minister voor Medische Zorg een aanwijzing gegeven aan alle 

voorzitters veiligheidsregio’s om uitvoering te geven aan de maatregelen. Om hieraan uitvoering 

te geven is de regionale crisisfase GRIP 4 afgekondigd. Bij GRIP 4 heeft de voorzitter van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden, de heer H. Lenferink (burgemeester van Leiden), extra 

bevoegdheden.  

Op verzoek van de voorzitter veiligheidsregio is vanmiddag het Regionaal BeleidsTeam (RBT) bij 

elkaar gekomen. Het RBT bestaat uit de voorzitter veiligheidsregio en alle burgemeesters in de 

regio Hollands Midden. De voorzitter van de veiligheidsregio stelt, na raadpleging van het RBT, 

een eventueel noodzakelijke regionale noodverordening vast, zodat uitvoering gegeven kan 

worden aan de landelijke maatregel met betrekking tot het afgelasten van bijeenkomsten met 

meer dan 100 personen. Hij doet dit op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet 

veiligheidsregio’s. Over de exacte reikwijdte van deze maatregel wordt nog wel nadere duiding 

verwacht van de minister voor Medische Zorg. 

In het RBT is ook de communicatielijn door de burgemeesters afgestemd.  

 

Continuïteit hulpverleningsdiensten en gemeenten 

De hulpverleningsdiensten hebben in het kader van ontwikkelingen rondom het nieuwe 

coronavirus specifieke aandacht om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen waarborgen. 

Ook bij gemeenten is het continuïteitsplan geactiveerd. In het RBT is door de burgemeesters 

afgesproken dat bij de uitvoering van de gemeentelijke continuïteitplannen maximaal wordt 

ingezet op thuiswerken overeenkomstig landelijke maatregelen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. H.J.J. Lenferink 

Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

