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Nieuwsupdate COVID-19 
 

Met deze update informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 
het coronavirus (COVID-19).  
 
Afbouw en borging crisisorganisatie COVID-19 
  
Al eerder bent u geïnformeerd over de afbouw van de crisisorganisatie COVID-19. Stapsgewijs is in de 
afgelopen maanden gewerkt aan een organisatie die past bij de resterende opgaven. Vlak voor het 
zomerreces is reeds afgeschaald van grip 4 naar grip 0. Tijdens de zomerperiode is de crisisstructuur intact 
gebleven, maar is de invulling ervan vereenvoudigd en geflexibiliseerd - passend bij de multidisciplinaire 
opgaves van dat moment. 
 
Inmiddels is duidelijk dat van volledige afbouw geen sprake kan zijn. Er blijft afstemming nodig op een aantal 
thema's, tenminste zolang de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (TWm) van kracht is.  
 
In het RBT van 15 september is besloten om per direct tot een gefaseerde afbouw van de crisisorganisatie en 
borging van de nog noodzakelijke afstemming over te gaan: 
 

 Fase met maatregelen: de huidige fase van de crisis, waarbij er nog landelijke coronamaatregelen van 
kracht zijn.  

 Fase zonder maatregelen: de fase waarin de landelijke maatregelen volledig zijn afgeschaft dan wel 
tot een uiterste minimum zijn beperkt. Eerder is door het kabinet 1 november genoemd als datum 
hiervoor, al staat deze datum nog ter discussie. 
 

In de komende periode wordt de regionale afstemming en ondersteuning zoveel mogelijk ondergebracht bij 
de reguliere verantwoordelijken en organisatie van gemeenten, GGD en veiligheidsregio. Wel is door de 
veiligheidsregio een coördinator COVID-19 aangewezen, die de multi-disciplaire afstemming coördineert en 
faciliteert en zorg zal dragen voor de informatievoorziening. 
  
Voor regionale afstemming wordt aansluiting gezocht bij natuurlijke momenten zoals de reeds geplande AB-
overlegmomenten. Daarnaast zijn in potlood nog een aantal momenten in de agenda's geblokt, waarbij het 
motto wordt gehanteerd: 'urgentie bepaalt frequentie'. 

 
Op 15 september jl. heeft het laatste overleg met het regionaal beleidsteam (RBT) plaats gevonden. 

 
 


