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Betreft : Verslaglegging voorzitter veiligheidsregio inzake Covid-19 
 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
In de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) is bepaald dat binnen een maand na 
inwerkingtreding van de Twm (1 december 2020) de voorzitter van de veiligheidsregio verslag 
uitbrengt aan de raden van de betrokken gemeenten. Hierbij doe ik, in overeenstemming met de 
betrokken burgemeesters, u dit verslag voor de veiligheidsregio Flevoland toekomen. 
 
Het verslag betreft het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die door mij als voorzitter 
veiligheidsregio zijn genomen voor de bestrijding van de Covid-19 epidemie in de periode van 12 
maart tot 1 december 2020. Er is gekozen voor een weergave in vier periodes:  
- De landelijke maatregelen en eerste golf (begin maart – 1 juli)  
- Zomerperiode en versoepelingen (1 juli – medio augustus)  
- Differentiatie en regionale aanpak (medio augustus – eind september)  
- Landelijke maatregelen en tweede golf (eind september – 1 december)  
 
Voor elke periode zijn de landelijke ontwikkelingen geschetst, waarna wordt ingegaan op de 
regionale gebeurtenissen en besluiten. Bij geen enkel besluit, genomen door mij als voorzitter, is 
door een van de burgemeesters gebruik gemaakt van de bevoegdheid om schriftelijk bezwaar aan 
te tekenen. Als voorzitter van de veiligheidsregio beantwoord ik, in overeenstemming met de 
burgemeesters, schriftelijk de vragen die de raden na ontvangst van het verslag stellen. U kunt uw 
vragen richten aan het secretariaat van de veiligheidsregio 
secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,      
 
 
 
F.M. Weerwind       
voorzitter Veiligheidsregio Flevoland  
 
 
Bijlagen:   -    Feitenrelaas COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 

- Verslag voorzitter Veiligheidsregio Flevoland COVID-19  
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