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Geachte raadsleden, 

 

Sinds 12 maart 2020 was met het oog op de bestrijding van COVID-19 GRIP4 van kracht in de 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarbij heb ik als voorzitter van de Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland toepassing gegeven aan artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Op 

grond van artikel VIIB van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19b ben ik verplicht om binnen een 

maand na inwerkingtreding van deze wet een verslag als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de 

Wet veiligheidsregio’s uit te brengen. Dat betekent het volgende:  
 

Wet veiligheidsregio’s, artikel 40 lid 1 

“De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer 
dan plaatselijke betekenis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel 
uitmaakten van het regionaal beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de raden van de 
getroffen gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft 
genomen. Hij vermeldt daarbij of een burgemeester gebruik heeft gemaakt van de 
bevoegdheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen.” 

Het bijgevoegde document (‘schriftelijk verslag’) bevat de verantwoording als bedoeld in artikel 
VIIB Wet tijdelijke maatregelen covid-19. In dit document treft u: 

 Een beschrijving van het verloop van de gebeurtenissen vanaf begin 2020 tot 1 december 

2020 (hoofdstuk 2); 

 Een overzicht van de besluiten die door de voorzitter veiligheidsregio zijn genomen tot 1 

december 2020 (hoofdstuk 3); 

 Inzicht in de gevolgde crisiscommunicatieaanpak (hoofdstuk 4); 

 Inzicht in de observaties uit de tussentijdse evaluatie van de crisisaanpak (hoofdstuk 5). 

 
Vragen 
Op basis van artikel 40 lid 2 van de Wet veiligheidsregio’s wil ik u graag in de gelegenheid stellen 
om schriftelijke vragen te stellen over de verantwoording. Eventuele schriftelijke vragen kunt u 
stellen via secretaris@veiligheidsregioaa.nl. Ik zal vervolgens in samenwerking met de 
burgemeesters zorg dragen voor de beantwoording van uw vragen. Indien u uw vragen voor 15 
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januari 2021 aan mij stelt, zullen we in één schriftelijke ronde de vragen die er dan liggen 
beantwoorden.  
 
Daarnaast bied ik graag gelegenheid om in gesprek te gaan over deze verantwoording. Hiervoor 
gaan we in samenwerking met de griffies een moment organiseren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

 
 
Femke Halsema 
Voorzitter 


