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Onderwerp Verantwoording COVID-19 Uw brief van 

(1 december tot 1 juli 2021) 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij bied ik u een derde verantwoordingsrapportage COVI D-19 crisis aan waarin ik u informeer 
over de aanpak van de COVID-19 crisis in de periode van 1 december 2020 tot 1 juli 2021. 

Afschalen 
Op 6 januari 2021 heeft u de vorige tussentijdse verantwoordingsrapportage vanuit de 
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant over de periode 1 augustus - 1 december ontvangen. 
Op dat moment zaten we in de meest strenge lockdown sinds het begin van de crisis. Een 
lockdown die op 23 januari 2021 nog werd aangevuld met een avondklok. We vierden Kerst, Oud 
en Nieuw en zelfs Carnaval thuis. Pas vanaf eind april zijn de meeste maatregelen weer stap voor 
stap losgelaten. Mede dankzij een geslaagde vaccinatiecampagne. In bijgevoegde derde 
rapportage leest u het verloop van de crisisaanpak vanaf 1 december tot 1 juli 2021 in de regio 
Midden- en West-Brabant. 

Als gevolg van de versoepelingen, heb ik op 30 juni besloten (na raadpleging van het Regionaal 
Beleidsteam, RBT) om de crisisorganisatie COVID-19 af te schalen van GRIP 4 naar de reguliere 
situatie. Dit is landelijk bij alle veiligheidsregio's zo gebeurd. De Tijdelijke wet maatregelen COVID 
(Twm) die per 1 december 2020 in werking is getreden, is nog steeds van kracht. Het RBT blijft 
beschikbaar als afstemmingsoverleg totdat de Twm niet meer van toepassing is. We volgen de 
vergaderfrequentie van het Veiligheidsberaad. 

Samenwerking komende periode 
Ook al is er formeel geen sprake meer van een opgeschaalde crisis, we zijn er nog niet. De 
samenwerking en afstemming tussen onze gemeenten en met de andere crisispartners als GGD 
en politie blijft de komende periode noodzakelijk. Als voorzitter vervul ik daarin een coördinerende 
rol. Samen zorgen we ervoor dat de crisistaken worden overgedragen aan de reguliere 
organisaties en overlegstructuren en dat we de leerpunten borgen van anderhalf jaar COVID-19. 
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Op dit moment zitten de besmettingen weer op een hoog niveau. Dit heeft al geleid tot nieuwe 
landelijke maatregelen. Hoe het verloop er precies uit zal zien weten we niet, maar we bereiden 
ons wel voor op eventuele nieuwe maatregelen en het opnieuw opschalen van de 
crisisorganisatie. 

Een woord van dank 

De steeds veranderende maatregelen die bovendien steeds lastiger uit te leggen zijn, vormden 
ook de afgelopen maanden een grote uitdaging. Daarbij duurt deze crisis al anderhalf jaar. Dit 
zorgt ervoor dat het voor veel mensen moelijker wordt zich aan de maatregelen te houden. 

Communicatie en toezicht en handhaving vanuit de overheid zijn steeds als belangrijke 
instrumenten naast elkaar ingezet om het gewenste gedrag te stimuleren. Daarom nogmaals een 
woord van dank voor alle politieagenten, toezichthouders, handhandhavers, cityhosts en andere 
overheidsmedewerkers die hebben bijgedragen aan het communiceren over de maatregelen en 
het naleven van de regels. 

Er is de afgelopen maanden steeds extra inzet gevraagd van bestuurders en ambtenaren, in alle 
betrokken organisaties. De crisis stelt ons steeds weer voor nieuwe vraagstukken en dilemma's. 
De getoonde veerkracht en inzet is groot en geeft mij het vertrouwen dat we gezamenlijk en 
adequaat blijven anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. 
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