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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 3)

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden,
We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de bijzondere crisis waarin we ons momenteel
bevinden. De huidige situatie heeft impact op onze inwoners en ook op u als raadslid. Het is mooi om
te zien hoe goed inwoners van Drenthe zich aan de maatregelen houden en naar elkaar omkijken.
Met elkaar moeten we nog even volhouden. Uit de woorden van onze minister-president dinsdagavond
bleek dat we de situatie in Nederland heel voorzichtig onder controle krijgen, maar dat de druk op de
zorg nog altijd hoog is. Stap voor stap wordt er nu gekeken waar de maatregelen versoepeld kunnen
worden. Te beginnen bij het onderwijs en sport voor kinderen en jongeren. Terug naar normaal is een
zaak van lange adem. Het vraagt geduld en begrip van onze inwoners. Het is een lastige puzzel die we
alleen samen kunnen vormgeven. Daar bereiden we ons als Veiligheidsregio samen met de gemeenten
en de provincie op voor. Met deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken rondom de
Coronacrisis in Drenthe.
Reguleren besmetting/continuïteit van de zorg
Er is afgelopen weken hard gewerkt aan het opschalen van het aantal bedden. Op dit moment is de
acute zorg in Drenthe gewaarborgd en kunnen we efficiënt omgaan met de schaarste aan personeel
en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn voldoende bedden beschikbaar in de ziekenhuizen en
op de Intensieve Care. Om naast de ziekenhuizen ook de (thuis)zorg te verlichten, wordt ook de nietacute zorg gecoördineerd opgepakt. In Drenthe zijn de ketenpartners VVT (Verzorging Verpleging
Thuiszorg), de GGZ, GHZ, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren
vertegenwoordigd in het RONAZ (Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg). Samen zijn zij verantwoordelijk
voor de centrale coördinatie en verdeling van de niet-acute zorg in Drenthe.
Om meer zorgpersoneel te kunnen testen heeft de GGD op 6 april een teststraat geopend.
Zorgmedewerkers die minimaal 24 uur ziekteklachten hebben, kunnen zich hier laten testen. Op dit
moment hebben ruim 750 zorgmedewerkers dat gedaan. We bereiden ons voor om na 11 mei ook het
onderwijzend personeel te kunnen testen.

Continuïteit vitale processen
Zowel binnen de Veiligheidsregio Drenthe als binnen de gemeenten lopen alle processen en kunnen
we de continuïteit waarborgen. De crisisorganisatie staat niet los van de gemeentelijke organisatie.
Iedere gemeente heeft een crisisteam of gecoördineerd overleg. Daarin komen actuele vragen op.
Veel zaken kunnen gewoon lokaal worden opgelost. Als dat niet kan of wanneer het vermoeden
bestaat dat het mogelijk om een provincie brede vraag gaat, wordt dit gemeld bij de Regionaal
Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Die maakt deel uit van het Regionaal Operationeel Team
(ROT). Daar wordt in overleg beoordeeld of de vraag breder moet worden opgepakt.
Risico kwetsbare personen
In onze samenleving zijn verschillende kwetsbare groepen. In samenwerking met de 12 gemeenten
en de betrokken welzijnsorganisaties zijn deze in beeld gebracht en worden bestaande werkwijzen
ondersteund om deze mensen zo nodig extra hulp te bieden. Zo hebben we aandacht voor de dak- en
thuislozen en asielzoekers. We werken daarin samen met organisaties als het Leger des Heils en het
COA. Ook nu de basisscholen gedeeltelijk weer opengaan, blijven we oog houden voor kinderen die
het thuis aan een veilige omgeving ontbreekt. De minister-president heeft bekend gemaakt dat de
kinderopvang na de meivakantie weer helemaal open mag. Wij houden een vinger aan de pols en
helpen mee om eventuele knelpunten op te lossen. Voor de fysieke en mentale gezondheid van alle
jeugd is het goed dat zij weer onder begeleiding mogen sporten. Wij zullen samen met de
sportverenigingen in Drenthe overleggen op welke manier dit verantwoord kan.
Gedwongen isolatie
Op het moment dat mensen besmet blijken te zijn, gaan zij veelal vrijwillig in zelfisolatie.
In het alleruiterste geval kunnen patiënten gedwongen worden opgenomen. Hierbij wordt verschil
gemaakt tussen patiënten die niet willen en bewust weigeren en patiënten die niet begrijpen waarom
zij in quarantaine moeten. Met alle betrokken organisaties wordt een handelingsprotocol opgesteld.
Financieel/economisch
De coronacrisis vraagt veel van gemeenten, ook financieel. Landelijk wordt geïnventariseerd welke
kosten gemeenten maken. Ook in Drenthe maken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat
inzichtelijk. Ook voor de provincie staat dit thema uitdrukkelijk op de agenda in IPO-verband. De
uitkomsten worden besproken in de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en aansluitend gedeeld
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij gaan hierover in gesprek met het Rijk. De
verwachting is dat hier voor het zomerreces meer duidelijkheid over is.
Openbare orde en veiligheid
Over het algemeen gedraagt de Drent zich goed, dat geldt ook voor de jeugd. Sommige inwoners
hebben wat extra hulp nodig om zich aan de maatregelen te houden. De verwachting is dat dit de
komende tijd meer inzet vraagt, omdat inwoners en ondernemers het waarschijnlijk lastiger gaan
vinden zich aan de regels te houden als de maatregelen met steeds maar zeer kleine stapjes
versoepeld worden. De afgelopen weken hebben handhavers en politie samen uitstekend werk verzet.
Overeenkomstig de Leaders Intent1 worden eventuele overtreders aangesproken op hun gedrag,
veelal is dit voldoende. Daar waar het moet, worden boetes uitgedeeld. Daarnaast zijn er diverse
landelijke en lokale campagnes die worden gebruikt om de bewustwording bij de diverse doelgroepen
te vergroten en het gedrag positief te beïnvloeden.
Tot slot
Er staan bijzondere dagen voor de deur: Koningsdag, Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en
het Suikerfeest (Ramadan). Vieren en herdenken doen wij van oorsprong samen. Dat gaat nu helaas
niet, of althans niet op de manier zoals we dat gewend zijn. We hebben hier in Drenthe afspraken
over gemaakt, zodat we binnen de maatregelen toch in gezamenlijkheid stil kunnen staan bij deze
belangrijke momenten. Uw eigen burgemeester kan u daar nader over informeren.

1

Leaders intent:
De Drentse overheid straalt eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uit. We stimuleren de Drentse samenleving om op een passende manier
invulling te geven aan de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk te houden om zo de
piekbelasting op de gezondheidszorg hanteerbaar te houden. De te nemen maatregelen en communicatie daarover zijn proportioneel en
gericht op een juiste balans tussen het beoogde effect en de continuïteit van de samenleving.
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Zoals Mark Rutte het formuleerde: “We staan aan het prille begin van de weg omhoog. Maar we zijn
er nog lang niet”. Een grote groep inwoners en ondernemers maken zware tijden door. Voor hen is het
eind nog niet in zicht. Laten we elkaar juist in deze periode blijven vasthouden, want alleen samen
krijgen we corona onder controle.
Met vriendelijke groet,

Marco L.J. Out
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe
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