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Geacht college, 

 

Vandaag is bekend geworden dat een Amsterdammer besmet is geraakt met het Coronavirus 

(Covid-19). De besmette vrouw verblijft op dit moment in thuisisolatie in een woning in Diemen 

omdat haar woning in Amsterdam verbouwd wordt.  

 

De GGD Amsterdam is op basis van de landelijke protocollen meteen het contactonderzoek in 

de directe omgeving gestart en heeft waar nodig testen afgenomen. De definitieve uitslag van 

de onderzoeken verwacht de GGD aan het eind van de dag. Ook is de GGD in contact met de 

betrokken mensen en instanties rondom de vrouw.  

 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is vanmiddag voor overleg bijeen 

geweest. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland informeert u in deze brief 

over de werkwijze die de komende tijd gehanteerd wordt. 

 

Maatregelen 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland volgt het landelijk beleid, en 

handelt conform landelijke kaders, richtlijnen en adviezen. Het huidige beleid is gericht op het 

tegengaan of vertragen van verspreiding van het Corona-virus. Dit doen we door middel van 

containment: het tijdig herkennen van zieken, thuisisolatie van bevestigde gevallen en het in 

kaart brengen van contacten. We bereiden maatregelen voor, maar op dit moment is er nog 

geen aanleiding om deze nu al te treffen.  

 

Verder richt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zich op het tegengaan van 

maatschappelijke onrust. Daarnaast bereiden we ons voor op het vraagstuk van de continuïteit 

van de dienstverlening van gemeenten en hulpdiensten.  

 

Bevoegdheden 

De centrale regie ligt op dit moment bij de minister van Volksgezondheid. Maatregelen worden 

landelijk afgestemd en lokaal uitgevoerd. In het bestuur van de Veiligheidsregio is afgesproken 

dat de voorzitter van de Veiligheidsregio (tevens burgemeester van Amsterdam) invulling geeft 

aan de bevoegdheden ten aanzien van het treffen van maatregelen gericht op het tegengaan 

van de verspreiding van het Corona-virus. De burgemeesters van de gemeenten blijven het 

bevoegd gezag op het gebied van – onder andere – openbare orde. Om hier praktisch invulling 
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aan te geven komen de burgemeesters in de Veiligheidsregio de komende tijd regelmatig 

bijeen in een bestuurlijk afstemmingsoverleg. 

 

Ten slotte 

Voor de inwoners van de regio blijft het algemeen handelingsperspectief gelden: handen 

wassen met water en zeep; niezen en hoesten in de elleboog; afwenden als een ander hoest of 

niest en gebruik van papieren zakdoekjes. 

 

Aan het begin van de avond vindt een persconferentie plaats, waar nadere toelichting wordt 

gegeven over de ontstane situatie.  

 

Mensen met vragen kunnen terecht op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden en bij het landelijk informatienummer: 0800- 1351. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Femke Halsema 

Voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
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