
 

 

 
 
 
 

MEMO 
 
 
Aan : De gemeenteraad 
 
Van : Burgemeester Westmaas en Wethouder Uitdewilligen 
 
Datum : 2 maart 2020 
 
Onderwerp : Corona-virus 
 

Inleiding 
Sinds begin 2020 is er sprake van een uitbraak van het Corona-virus in de Chinese stad Wuhan. Veel 
informatie hierover is de afgelopen periode in het nieuws. Sinds enkele dagen is bekend dat er ook in 
Nederland besmettingen zijn. Bij het opstellen van dit memo, dat dient als begeleiding bij de raadsbrief 
van de veiligheidsregio d.d. 2 maart 2020, is er in Nederland sprake van 18 besmettingen.  
 
Corona-virus 
Het Corona-virus is geen nieuw virus maar een gemuteerde variant, zoals ook nagenoeg jaarlijks 
gebruikelijk bij bijvoorbeeld griepvarianten. Symptomen zijn longklachten en kortademigheid in 
combinatie met koorts.  
 
WHO, RIVM en GGD 
In aanleg ligt het wereldwijd bewaken van de uitbraak bij de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 
Nederland houdt het RIVM de ontwikkelingen in de gaten, in goede afstemming met de GGD’en in de 
regio.  
De minister heeft naar aanleiding van het advies van het RIVM besloten om een (verdenking op een) 
infectie met het nieuwe coronavirus meldingsplichtig te maken in categorie A. Dit betekent dat een 
patiënt met een verdenking van de ziekte al gemeld moet worden door de hoofdbehandelaar en hoofd 
van een laboratorium aan de GGD. Inmiddels heeft GGD Flevoland alle huisartsen en ziekenhuizen in 
onze regio geïnformeerd over de genomen maatregelen. 
 
Organisatie epidemie 
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een 
epidemie van een infectieziekte behorende tot groep A (WPG artikel 6 lid 2). 
De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een 
infectieziekte behorend tot groep A (WPG artikel 6 lid 4). 
De leiding bij de bestrijding van A-ziekten ligt bij de minister van VWS. Dat betekent dat de minister 
het kader voor de bestrijding vaststelt en aanwijzingen geeft aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio over het te voeren bestrijdingsbeleid. 
 
Besmetting en maatschappelijke onrust 
Wanneer zich een besmetting voordoet in de gemeente Noordoostpolder, is het te verwachten dat dit  
(pers)aandacht krijgt. Op dat moment informeert en adviseert de GGD de gemeente, afgestemd met 
de veiligheidsregio, over eventueel te nemen maatregelen (los van de patientenzorg). Op 26 februari 
2020 is er sprake geweest van een verdenking van Corona-besmetting in de gemeente 
Noordoostpolder, dit bleek loos alarm.  
Ten aanzien van de (voorbereiding op de) bestrijding is wethouder Uitdewilligen bestuurlijk 
aanspreekpunt. 
Ten aanzien van de (voorbereiding op) eventuele maatschappelijke onrust en duiding, is 
burgemeester Westmaas bestuurlijk aanspreekpunt. 
Ten aanzien van de continuiteit van de organisatie, wordt per dag bekeken of en welke aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn.  
 
In lijn met de maatregelen van de WHO en RIVM worden er op dit moment geen aanvullende 
maatregelen gevraagd. 


