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Geachte leden van de raad, 
 
 
Gisteravond heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het besluit openbaar 
gemaakt om het inschalingniveau van de veiligheidsregio Hollands Midden op de escalatieladder 
ter verhogen van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’. Op dit moment is dit het hoogste risiconiveau op de 
escalatieladder. Het nieuwe inschalingsniveau leidt nog niet direct tot nieuwe maatregelen in de 
veiligheidsregio. Hierover neemt het kabinet een besluit begin komende week. Naar verwachting 
zijn dit landelijke maatregelen. 
 
In mijn vorige brief d.d. 22 september 2020 ben ik reeds nader ingegaan op de totstandkoming en 
de werking van de escalatieladder en de bijbehorende inschalingsniveaus. In de afgelopen weken 
is het aantal besmettingen in de veiligheidsregio aanhoudend zeer hoog geweest, waarbij de 
signaalwaarde voor de overgang van het inschalingsniveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ – 150 
positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week – is overschreden. Ook een tweede 
signaalwaarde – 10% van de afgenomen testen is positief – is overschreden. Deze zorgwekkende 
ontwikkeling geldt ook in andere veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, 
Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond waren al ingeschaald op het niveau ‘ernstig’. Naast de 
veiligheidsregio Hollands Midden zijn nu ook de veiligheidsregio’s Utrecht, Zaanstreek-Waterland 
en Zuid-Holland Zuid in die categorie te plaatsen. Alle overige veiligheidsregio’s hebben nog het 
inschalingsniveau ‘zorgelijk’ of zijn daarin geplaatst terwijl ze eerder in ‘waakzaam’ zaten. 
 
Het nieuwe inschalingsniveau laat wel zien dat de situatie in de veiligheidsregio Hollands Midden, 
ondanks grote inspanningen van velen om de verdere verspreiding van de COVID-19 virus te 
beperken, zeer zorgwekkend is. Hoewel er ook verschillen zijn tussen de gemeenten, hebben alle 
gemeenten te kampen met veel besmettingen. Alle gemeenten, met uitzondering van de 
gemeente Lisse, overschrijden de signaalwaarde van 150 positieve testuitslagen per 100.000 
inwoners per week. Voor een actueel overzicht verwijs ik naar de twee dashboards: 
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www.coronadashboard.rijksoverheid.nl en 
www.eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona  
 
Zoals aangegeven, leidt de verhoging van het inschalingsniveau naar ‘ernstig’ in de 
veiligheidsregio Hollands Midden niet direct tot een verdere aanscherping van de maatregelen. 
Het is echter wel een hele duidelijk waarschuwing, voor zover hier nog enige onduidelijkheid over 
zou bestaan, dat het niet de goede kant op gaat. We moeten ons meer dan ooit bewust zijn van 
het feit dat we het virus alleen onder controle krijgen als we ons eigen gedrag aanpassen. Het 
virus heeft zich inmiddels (weer) verspreid onder alle leeftijdscategorieën en binnen de gehele 
samenleving. Het naleven van de maatregelen is essentieel om het virus terug te dringen. Het 
betekent dat we nog intensiever moeten inzetten op het elkaar helpen, motiveren en aanspreken 
om ons aan de maatregelen te houden, maar ook dat we de handhaving verder moeten 
versterken. Ik zie dat op deze terreinen door de gemeenten goede initiatieven worden ontplooid 
om deze boodschap actief uit te dragen. Dat is belangrijk, want alleen samen krijgen we corona 
onder controle. 
 
Het kabinet heeft aangegeven na het weekend een besluit te nemen over een eventuele verdere 
aanscherping van de maatregelen. Op maandagavond zal het Veiligheidsberaad over het 
maatregelenpakket van gedachten wisselen en een advies uitbrengen. Ik verwacht dat het 
kabinet daarover op dinsdag publieke mededelingen zal doen. 
 
Het zijn spannende en onzekere tijden, waarin van veel mensen, ook van u als gemeenteraadslid, 
veel extra inzet wordt verlangd. Met waardering kijk ik terug op het (digitale) gesprek met 
gemeenteraadsleden op 29 september jl. Ik vind het belangrijk, zolang de formele verantwoording 
conform artikel 40 Wet veiligheidsregio’s nog niet heeft plaatsgevonden, om deze gesprekken met 
enige regelmaat te blijven voeren. Ik zal dan ook binnenkort een nieuwe afspraak inplannen. 
 
Vertrouwende u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
drs. H.J.J. Lenferink 
voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden 

 


