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Geacht college, 
 
In juli heeft de Veiligheidsregio een verslag1 gepubliceerd over haar aanpak ten aanzien van 
Covid-19. Omdat er is opgeschaald naar GRIP4 staat de gemeenteraad feitelijk buitenspel. 
Immers in de GRIP (gecoördineerde regionale incident bestrijdingsprocedure) structuur kan 
een gemeenteraad bij GRIP 4 slechts achteraf haar controlerende taak uitvoeren. En deze 
GRIP4 is zover de SP bekend nog steeds van toepassing. Echter het gegeven dat de 
veiligheidsregio verslag doet maakt dat de SP ook van mening is dat het democratische 
debat dan ook over dit verslag gevoerd moet kunnen worden. Dit is reden voor de 
onderstaande vragen: 
 
 

1. Deelt u de mening van de SP fractie dat er over het verslag van de veiligheidsregio 
ten aanzien van de aanpak Covid-19 een debat mogelijk moet zijn met de voorzitter 
van de veiligheidsregio, ondanks de GRIP 4 situatie? Zo ja, hoe gaat u dit faciliteren? 
Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

2. De cijfers in het verslag over het aantal testen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen 
roepen vraagtekens op bij de SP. 1.777 tests, 702 ziekenhuisopnamen en 308 
sterfgevallen in de Veiligheidsregio Limburg Noord. In percentages zou dit betekenen 
dat 39,5% van de geteste personen in het ziekenhuis is opgenomen en 17,4% is 
overleden. Klopt deze aanname of worden de in het ziekenhuis uitgevoerde tests niet 
meegerekend in dit overzicht? En als dit laatste het geval is, waarom dan niet? Ze 
zijn immers relevant in de statistieken. Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
3. Deelt u de mening van de SP fractie dat bron en contactonderzoek bij een uitbraak 

van infectieziekten essentieel is? Zo ja, waarom is dit onderzoek dan in het begin van 
deze Covid-19 pandemie losgelaten door de GGD? Zo nee, waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord.  

 
4. Doet de GGD in Limburg Noord op dit moment wel of geen bron en contactonderzoek 

bij nieuwe besmettingen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord.  

 
5. Deelt u de mening van SP fractie dat de focus van de Veiligheidsregio in zijn 

algemeenheid te zeer gericht is geweest op flitsrampen (relatief kortdurende 
incidenten) en niet op een langdurige situatie zoals nu bij deze pandemie? Zo ja, 
welke maatregelen gaat u nemen om deze tunnelvisie te veranderen? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. Wellicht ten overvloede 
wijst de SP erop dat wij hier niet vragen naar oefeningen zoals Bioware in het najaar 
van 2019. Het gaat de SP om structurele aandacht voor zoönose en pandemieën.  

 
1 https://publicaties.vrln.nl/vrln-verantwoordingsverslag-voorzitter/cover/ 



 

6. Deelt u de mening van de SP dat de GGD als onderdeel van de Veiligheidsregio te 
zeer het slachtoffer is van een prioritering van middelen naar andere elementen zoals 
bijvoorbeeld brandweer? Zo ja, bent u bereid te kijken naar de mogelijkheid en 
wenselijkheid om van de GGD een aparte gemeenschappelijke regeling te maken? 
Zo ja, wanneer kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord.  
 

7. De GHOR heeft binnen de Veiligheidsregio de rol om bij disbalans in de zorg (groter 
aanbod van slachtoffers dan capaciteit in zorginstellingen) de verdeling van 
slachtoffers uit te voeren. In geval van de pandemie is dit element overgenomen door 
het Landelijk netwerk acute zorg en de Regionale netwerken acute zorg. Heeft de 
Veiligheidsregio aangegeven bij de landelijke overheid dat zij in deze een rol hadden 
moeten vervullen? Zo ja, wat was de reactie van de landelijke overheid? Zo nee, 
waarom heeft de Veiligheidsregio deze taak uit handen gegeven? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord.  

 
8. De taak van de Veiligheidsregio is het inrichten van de regionale brandweerzorg, 

inrichten en ondersteunen van de geneeskundige keten middels de GHOR en 
inrichten van regionale crisisbeheersing. Toch hoorden veel mensen pas van de 
Veiligheidsregio op het moment dat er sprake was van noodverordeningen en het 
handhaven van de landelijk afgekondigde maatregelen. Deelt u de mening van de SP 
dat het vreemd is dat de mensen in Noord Limburg pas geconfronteerd zijn met de 
veiligheidsregio toen het ging over openbare orde en handhaving? Zo nee, hoe ziet u 
openbare orde en handhaving als onderdeel van de primaire taken van de 
Veiligheidsregio? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
9. Covid-19 is door het RIVM ingedeeld in de categorie A van infectieziekten waarvoor 

een meldplicht van toepassing is. Dit is de zwaarste categorie, waarin ook ziekten als 
SARS, MERS, Pokken, Polio en hemorragische koortsen zoals Ebola vallen. Toch 
handelen we in Nederland niet consequent in lijn met de eisen die wettelijk aan een 
dergelijke categorie infectieziekten verbonden zijn. Zo zijn de eisen aan vervoer van 
afval besmet met Covid-19, bijvoorbeeld uit teststraten, niet conform de eisen die het 
ADR/ VLG stelt. Anders gezegd men gaat soepeler met dit materiaal om dan feitelijk 
bij een categorie A ziekte zou moeten. Is binnen de Veiligheidsregio bekend waarom 
deze indeling in categorie A voor Covid-19 is gedaan? Zo ja, wanneer deelt u deze 
informatie met de gemeenteraad? Zo nee, bent u bereid om uit te zoeken waarom 
indeling en de omgang met bijvoorbeeld vervoer van afval besmet met Covid-19 niet 
in overeenstemming zijn met elkaar? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
10. De landelijke overheid laat momenteel nagenoeg alle uitvoering van maatregelen 

over aan de Veiligheidsregio’s en de burgemeesters. Deelt u de mening van de SP 
dat deze insteek beperkingen geeft in de democratische controle in gemeenteraden, 
dit mede omdat GRIP 4 nog steeds van kracht is? Zo ja, wat gaat u doen om dit bij de 
landelijke overheid duidelijk te maken en de democratische controle te herstellen? Zo 
nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 

 
 

Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn, met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ton Heerschop 


