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Vergadering Dagelijks Bestuur 

Datum 9 april 2020  

Onderwerp  Bestemmingsreserve Coronavirus 

Agendapunt Nagekomen stuk (aanvulling op agendapunt 5)  

Bijlage nr - 

Voorstel Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de € 411.000 van het 

positieve resultaat van 2019 te reserveren voor een 

bestemmingsreserve Coronavirus.  

Wanneer de kosten hoger zijn dan deze bestemmingsreserve, zullen 

deze ten laste komen van de algemene reserve. Mochten de kosten 

lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden uitgekeerd aan de 

deelnemende gemeenten.   

 

 

Coronacrisis  

De coronacrisis in Nederland ontstond door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19, welke in 

maart 2020 zijn intrede deed in Nederland. Op 11 maart 2020 werd dit virus door de Wereld 

Gezondheidsraad (WHO) officieel als pandemie erkend. Het virus en de daarop volgende crisis heeft 

een enorme impact op de hele wereld en ook op de Nederlandse samenleving. De noodzakelijke 

maatregelen die door het Rijk genomen zijn, grijpen diep in het persoonlijke leven van mensen.   

 

Rol Veiligheidsregio  

Veiligheidsregio’s zijn opgericht om in geval van een crisis op een goede manier multidisciplinair te 

kunnen samenwerken en om de hulpverlening te kunnen coördineren. De operationele basis van de 

Veiligheidsregio is van vitaal belang om grip te krijgen op deze crisis en voor de continuering van de 

samenleving. Een goede voorbereiding en coördinatie van multi- disciplinaire incidenten en crises, 

advies van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), hulpverlening door 

de 112-meldkamer, ambulancezorg en brandweer en de netwerkrol van het Zorg- en Veiligheidshuis 

zijn in deze periode van het grootste belang en deze crisis vraagt op verschillende fronten een extra 

inzet van onze organisatie.  

 

De Voorzitter Veiligheidsregio is op basis van de Wet Publieke Gezondheid en de Wet 

Veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor bestrijding van dit virus en heeft daarvoor zijn bevoegdheden 

om maatregelen te treffen moeten gebruiken, welke zijn vastgelegd in de Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en bijbehorende verboden. Als veiligheidsregio geven wij 

uitvoering aan deze maatregelen en organiseren de advisering hierover.  

 

Deze extra inzet van onze organisatie brengt ook extra kosten met zich mee. We zitten medio april 

nog aan het begin van deze crisis en de duur van deze crisis is onduidelijk en het is nog niet te 

overzien hoelang de extra inzet door de veiligheidsregio nodig is. Duidelijk is dat een aantal 

noodzakelijke uitgaven zijn gedaan en ook in de komende periode nog voorzienbare extra uitgaven 

gedaan zullen worden wat voor zover het er nu laat uitzien nog wel het gehele jaar op de 

Veiligheidsregio zal drukken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Infectieziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Persoonlijke beschermingsmiddelen en cruciale rol GHOR 

Deze kosten bestaan o.a. uit de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het operationele 

personeel. Het gaat om noodzakelijke beschermingsmiddelen om veilige zorg te kunnen leveren en 

inwoners te kunnen helpen, zoals mond/neus maskers, handschoenen, isolatiejassen en schorten, 

beschermingsbrillen en desinfectiemiddelen (met name handalcohol).  

De GHOR coördineert de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteunt de 

care partners. De operationele organisatie vervult daarmee een cruciale rol in de bestrijding van 

deze crisis.  

 

Crisisorganisatie  

Sinds GRIP-4 van kracht is, is de crisisorganisatie operationeel. De crisisorganisatie bestaat uit het 

Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Het RBT wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio. In dit team zijn leden van het DB van de 

veiligheidsregio aanwezig als ook de directie van de GGD, de directie van de veiligheidsregio, de 

districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie en de coördinerend gemeente secretaris 

betrokken. Het ROT wordt aangestuurd door de Operationeel Leider. Dit team bestaande uit 

vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en 

defensie.  Daarnaast zijn monodisciplinaire stafsecties operationeel die het ROT adviseren en zorg 

dragen dat de continuïteit en veiligheid van de hulpverlening en crisisorganisatie gebord is. De 

inzet van deze functionarissen brengt extra kosten met zich mee.  

 

Expertteam Bevolkingszorg  

Onderdeel van de crisisorganisatie is het Expertteam Bevolkingszorg. Dit team geeft invulling aan 

de sectie bevolkingszorg als onderdeel van het ROT. Het team is op verschillende vlakken actief. 

Activiteiten bestaan onder meer uit het organiseren van opvang voor zieke dak- en thuislozen, het 

ontwikkelen van (multi-)scenario’s en handelingsprotocollen, het adviseren van de coördinerend 

gemeentesecretaris, het faciliteren van overleg tussen de 17 gemeenten (uitwisselen best 

practices), het ontwikkelen en implementeren van handelingsperspectieven op het gebied van 

handhaving en het voorbereiden van de nafase. Vanuit het expertteam wordt ook invulling gegeven 

aan de rol van Algemeen Commandant Bevolkingszorg en informatiemanagement. Om 

bovenstaande in te vullen zijn elke dag ruim 4 medewerkers actief. 

 

Actiecentrum Communicatie  

Begin maart is door de voorzitter verzocht om een actiecentrum communicatie op te zetten. Dit 

actiecentrum wordt bemenst door medewerkers van de veiligheidsregio en versterkt met 

medewerkers van de gemeenten. Dit actiecentrum communicatie is als belangrijk onderdeel van de 

crisisorganisatie 7 dagen per week actief. Dit actiecentrum zorgt voor de dagelijkse update aan 

colleges, gemeentesecretarissen, AOV’ers en communicatieafdelingen. Dit actiecentrum 

beantwoordt persvragen, verzorgt omgevingsanalyses die nodig zijn om de voorzitter 

veiligheidsregio en de operationeel leider te ondersteunen in hun taak, organiseert campagnes 

(zoals de outdoor-campagne 'hou vol'). Dit doen zij in samenwerking met de 17 gemeenten en 

GGD. Zowel de personele inzet als de campagnes brengen kosten met zich mee.  
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Crisislocaties  

Ook voor het gereed maken van de quarantainelocatie voor dak- en thuislozen in Heiloo zijn kosten 

gemaakt. Het in bedrijf houden brengt kosten voor de veiligheidsregio met zich mee. In voorbereiding 

op de situatie dat de patiëntenstroom over de kritieke grens gaat en de VVT sector dit niet meer aan 

kan wordt het Crisis Zorghotel gereed gemaakt. De voorbereiding en eventuele inzet hiervan brengt 

(aanzienlijke) kosten met zich mee.  

 

Na de crisis 

Ook na de crisis zullen de extra kosten voor de Veiligheidsregio niet meteen ophouden. Een 

versoepeling van de maatregelen zal veel van het actiecentrum communicatie en het expertteam 

bevolkingszorg vragen. De veiligheidsregio heeft ook een rol in de herstelfase en in andere 

langeretermijngevolgen van deze crisis.  

 

De inzet van de Veiligheidsregio gericht op de bestrijding van de Coronacrisis en de continuering 

van de samenleving brengt, zoals geschetst, hoge uitgaven met zich mee. Het is in deze fase niet 

te overzien tot hoe hoog deze uitgaven dit jaar precies zullen oplopen dan wel welke uitgaven dit 

betreft. De eerste schattingen van de voorzienbare kosten laat zien dat het de gevraagde 

bestemmingsreserve van € 411.000 ruim zal overstijgen. Naast de reguliere exploitatie van de 

veiligheidsregio zal de veiligheidsregio voor de extra te maken kosten haar algemene reserve 

moeten aanspreken.  

 

Kosten voor bovenstaande tot nu toe  

De hierboven geschetste inzet van de veiligheidsregio de afgelopen maand (sinds het uitbreken 

van de crisis) heeft geleid tot ongeveer € 65.000 euro aan extra kosten (exclusief de kosten van het 

operationeel hebben van een Crisis Zorghotel).  

 

Voorstel  

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de € 411.000 van het positieve resultaat van 2019 te 

reserveren voor een bestemmingsreserve Coronavirus.  

Wanneer de kosten hoger zijn dan deze bestemmingsreserve, zullen deze ten laste komen van de 

algemene reserve. Mochten de kosten lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden uitgekeerd 

aan de deelnemende gemeenten.   

 

 

 

 

 


