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PROGRAMMA

➢ Bestuurlijke structuur

➢ Gezondheidskundig beeld coronavirus

➢ Crisisorganisatie

➢ Communicatie

➢ Belangrijkste thema’s en momenten

➢ Vragen
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BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Wet publieke gezondheid
“bevoegdheden bij de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A (zoals corona), 
of een directe dreiging daarvan”

➢ Minister VWS geeft leiding
➢ Voorzitter veiligheidsregio draagt zorg voor de maatregelen, zoals quarantaine en isolatie.
➢ GGD is belast met de uitvoering

Wet veiligheidsregio’s
“bevoegdheden bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het 
ontstaan hiervan”

➢ De voorzitter veiligheidsregio is bevoegd gezag in de betrokken gemeenten ten behoeve van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing

➢ GRIP-4 = in werking treden van artikel 39 Wvr
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BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Afstemming
➢ Regionaal Beleidsteam (burgemeesters)
➢ Besluiten worden alleen genomen na overleg met het RBT (tenzij haastige spoed)

Verantwoording raden
“De voorzitter [...] brengt na afloop [...] schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen 
gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen” 
(Wvr, art 40)

➢ Dit duurt lang
➢ Daarom tussentijds informeren (informatiebrieven)
➢ Daarom nu tussentijdse informatiebijeenkomsten voor raden
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BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Vorm
➢ Maatregelen en besluiten zijn bekend gemaakt met de noodverordening

➢ Eerste noodverordening op 17 maart 2020

➢ Vervolgens steeds vernieuwd

Van landelijk naar regionaal
➢ Landelijke maatregelen (persconferenties Rutte, Grapperhaus en De Jonge (Bruins))

➢ Aanwijzingen ministers VWS en JenV

➢ Model-noodverordening afgestemd in Veiligheidsberaad

➢ Ruimte voor regionale invulling / uitleg

➢ Afstemming met Drenthe en Fryslan
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BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Hoe lang nog?
➢ Stand van zaken tijdelijke Wet COVID-19

➢ Rol voorzitter, burgemeesters en colleges en raden
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GEZONDHEIDSKUNDIG BEELD CORONAVIRUS

Jos Rietveld

Directeur Publieke Gezondheid| GGD GHOR Groningen 
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AANLEIDING
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➢ Eerste bekende patiënt begin december 2019 in stad Wuhan, provincie Hubei
(China)

➢ Begin januari jl. opstart wereldwijde respons

➢ 27 februari jl. eerste bevestigde besmetting in Nederland

➢ 11 maart jl. eerste bevestigde besmetting in de provincie Groningen 

➢ 15 maart jl. afkondiging landelijke maatregelen en eind maart intelligente 
lock-down



DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Van/voor de 12 gemeenten in de regio Groningen

DPG heeft twee rollen in de coronabestrijding:

➢ Publieke Gezondheid (verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding)

➢ GHOR (toezicht op zorgcontinuïteit in de regio, adviseur voorzitter VRG)

Ca. 425 medewerkers GGD (plus 200 voor testen en Bron- en Contactonderzoek)

Ca. 35 medewerkers GHOR
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WERKZAAMHEDEN GGD/GHOR

Infectieziektebestrijding

GGD
➢ Infectiepreventie
➢ Testen 
➢ Bron- en contactonderzoek
➢ Advies aan scholen, instellingen, studentenverenigingen etc.

GHOR
➢ Bedden voor COVID-zorg op peil brengen en houden (cure en care)
➢ Persoonlijke beschermingsmiddelen (her)verdelen
➢ Bezoekregeling in de verpleeghuizen
➢ Advies aan de algemene keten/ VRG

10



ROLLEN DPG

➢ Leiding infectieziektebestrijding

➢ Mede-voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ)

➢ Voorzitter Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Groningen (RONAZ)

➢ Adviseur voorzitter VR m.b.t maatregelen in algemene keten
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ACTUELE CIJFERS PROVINCIE GRONINGEN 
(OP 06/10/20)

➢ 2797 bevestigde besmettingen sinds begin maart (op 5/10 1441 getest, 175 positief)

➢ 22 mensen overleden sinds begin maart
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ACTUELE CIJFERS PROVINCIE GRONINGEN 
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ACTUELE CIJFERS
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Aantal nieuwe (SARS-CoV-2) besmettingen per week per 100.000 inwoners van de gemeente Groningen versus 
de overige gemeenten in de provincie Groningen, sinds 1 juni 2020
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ACTUELE CIJFERS
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Figuur 5. Leeftijdsverdeling van totaal aantal nieuwe SARS-CoV-2 besmettingen sinds 1 juli 2020: 
gemeente Groningen versus de overige gemeenten van de provincie Groningen
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GEZONDHEIDSKUNDIG BEELD CORONAVIRUS

Actuele vraagstukken

18



CRISISORGANISATIE

Wilma Mansveld

Directeur Veiligheidsregio Groningen 
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CRISISORGANISATIE

GRIP 4
➢ 25 veiligheidsregio’s

Landelijke crisisorganisatie

Algemeen / functioneel
➢Samenwerking algemene kolom en functionele kolom

➢Continue afstemming regionaal operationeel leider VRG en procesleider GGD
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CRISISORGANISATIE

Structureel
➢Regionaal Beleidsteam (RBT), onderscheid tussen Groot (8x) en Klein (30x)

➢Regionaal Operationeel Team (39x) 

Incidenteel
➢Commando Plaats Incident (CoPI)

➢Terugkomst studenten Vindicat

➢Verplaatsing bewoners AZC Delfzijl naar Musselkanaal
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CRISISORGANISATIE

Flexibele crisisorganisatie

➢ Reguliere→ flexibele crisisorganisatie

➢ Crisisteam→ projectteam→ crisisteam

➢ 1 juli: naar projectorganisatie, maar corona ging niet met vakantie

➢Groot beslag op VRG en gemeenten

➢Evaluatie
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COMMUNICATIE

Hoe hielden we contact met onze inwoners?
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COMMUNICATIE
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COMMUNICATIE
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#WIJDOENMEE
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Wat waren de belangrijkste thema’s
en opvallendste gebeurtenissen?
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TERUGKEER STUDENTEN VINDICAT

7 maart 2020
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MAART 2020

9 maart 2020
➢ Persconferentie Rutte, Van Dissel en Bruins

12 maart 2020
➢ GRIP-4 overal in Nederland

Vervolgens
➢ Noodverordening in Groningen voor het eerst op 17 maart 2020

➢ Sluiten scholen en horeca (persconferentie 15 maart 2020)

➢ Intelligente lockdown
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HANDHAVING
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AANDACHTSPUNTEN EN HOTSPOTS
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DEMONSTRATIES
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BOERENACTIES
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VERSOEPELING VAN MAATREGELEN
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HORECA
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SITUATIE AZC’S
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TOCH WEER SCHERPER
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BLIJVENDE OPROEP

38

Mijn oproep aan u blijft:

➢Houdt 1,5 meter afstand en vermijd 

drukte (ook in winkels)!

➢Neem de hygiëne-maatregelen in acht

(detailhandel)!

➢Wees bewust van risico’s op feestjes en partijen!

➢Herfstvakantie: blijf thuis of in de regio!

➢Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling: dat gaat door, maar niet zoals u 
gewend bent!



VRAGEN

Heeft u vragen of suggesties?

39


