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Geacht college, 

 

Iedere drie weken informeer ik u over de voortgang van de aanpak van Covid-19 in onze 

veiligheidsregio. In de voortgangsbrieven zal ik steeds:  

1. een stand van zaken geven met betrekking tot de risico-inschaling van onze veiligheidsregio;  

2. een stand van zaken geven van de verschillende relevante indicatoren;  

3. een update geven over de uitvoering van de maatregelen.  

 

Omdat er met ingang van 25 september in onze regio is afgeschaald naar GRIP 0 en daarmee het 

Regionaal Beleidsteam niet meer bij elkaar komt, is dit de laatste voortgangsbrief die u zult 

ontvangen. Vanaf nu zal de communicatie via de reguliere lijnen verlopen. Informatie met 

betrekking tot de verantwoording treft u aan in de bijlage bij deze brief. 

 

1. Risico-inschaling van onze veiligheidsregio  
In eerdere brieven informeerden we u over de risico inschaling van de onze veiligheidsregio. Het 
risiconiveau van een regio werd bepaald door het aantal positieve testen en het aantal 
ziekenhuisopnames. Er is landelijk besloten om deze regionale inschaling los te laten en te 
vervangen door een landelijk risiconiveau. De laatste regionale inschaling vond plaats op 8 
september. Vanaf 25 september 2021 geldt er één risiconiveau voor het hele land. Op dit moment 
heeft deze inschaling echter nog niet plaatsgevonden. Meer informatie hierover is binnenkort 
terug te vinden op het coronadashboard. 
 
Informatievoorziening 
Dit is de laatste corona voortgangsbrief die door de Veiligheidsregio aan de gemeenteraden wordt 
verzonden met de GGD cijfers tot en met week 38. Vanaf nu kunt u als  alle actuele cijfers over de 
epidemie binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vinden op het coronadashboard van 
de GGD. In dit coronadashboard deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers over het aantal gezette 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland/
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland/


   

 

vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland: Amsterdam (ook per stadsdeel), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. Het dashboard wordt wekelijks op woensdag ververst. 
 
2. Stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren  
We rapporteren over de stand van zaken in onze veiligheidsregio op basis van:  

 het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op het medisch dashboard;  

 het functioneren van het testen en traceren en bron- en contactonderzoek;  

 de stand van zaken van het vaccinatieprogramma; 

 de druk op de zorginstellingen.  
 
Besmettingen 
In onderstaande figuur ziet u het aantal besmettingen per dag in onze veiligheidsregio sinds april 
dit jaar. De zwarte lijn geeft het gewogen gemiddelde weer over de laatste 7 dagen.  
 
Sinds de piek in week 28 is een daling in het aantal nieuwe COVID-19 meldingen te zien. Afgelopen 
week (week 38) was, net als in de week ervoor, een forse afname in het aantal besmettingen 
waargenomen. In week 38 waren er 630 vastgestelde besmettingen, een daling van 39% ten 
opzichte van de week ervoor.  
 

 
 
Gemeenten  
In alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio was afgelopen week een dalende trend in het aantal 
Covid-meldingen te zien, behalve in Aalsmeer waar het lage aantal positieve meldingen ongeveer 
gelijk bleef. Het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners werd in Amsterdam 
waargenomen.  
 



   

 

 
 
Stadsdelen 
Ook binnen de stadsdelen in Amsterdam was afgelopen week een dalende trend te zien in het 
aantal Covid-meldingen. In stadsdeel Nieuw-West werden afgelopen week de meeste Covid-
meldingen per 100.000 inwoners waargenomen. 
 

 
 
Leeftijdsgroepen 
In alle leeftijdsgroepen was een daling in het aantal besmettingen te zien, behalve bij de groep 71- 
tot 80-jarigen, waar een lichte toename in het aantal besmettingen is waargenomen. Gezien het 
nominaal lage aantal besmettingen in deze groep is dit geen reden tot zorg. 
 



   

 

 
 
 
 
 
Ziekenhuisopnamen 
Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners in de veiligheidsregio daalde afgelopen week verder 
naar een gemiddelde van 17 Covid-gerelateerde opnames in de kliniek en 13 opnames op de IC. 
Bijna alle ziekenhuisopnames betreffen patiënten die niet, of niet volledig, zijn gevaccineerd of een 
afweerstoornis hebben, waardoor de werking van het immuunsysteem is afgeremd.  
 
Testen en traceren  
In onderstaande figuur is het aantal afgenomen testen bij de GGD sinds april 2021 te zien. De grijze 
kolommen geven het aantal testen per week aan, de rode lijn het percentage testen met een 
positieve uitslag. 
 

 
 
Testen 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8e61f3b4-7894-4280-9133-d6462318278c/ReportSection72f3d4b31303ec59d90c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8e61f3b4-7894-4280-9133-d6462318278c/ReportSection548713cf94d2c13854be?pbi_source=PowerPoint


   

 

Het aantal testen is afgelopen week afgenomen tot 8.566 testen per week: een afname van 28% 
ten opzichte van de week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde van 7,8% 
vorige week naar 6,4% deze week.  
 
De testbussen stonden voor de eerste week in Diemen (Ouddiemerlaan bij het gemeentehuis) en 
voor de negentiende week in Amstelveen (Sportlaan).  
 
Traceren 
Voor de tweede week op rij is een afname in het aantal clusters en outbreaks waargenomen in het 
primair en secundair onderwijs. Nieuw waargenomen clusters in de horeca en op 
sportverenigingen bleven op ongeveer gelijk niveau. Besmettingen onder studenten nemen iets 
toe, al is er nauwelijks sprake van clusters.  
 
Bron- en contactonderzoek 
In week 38 kreeg iedereen een volledig bron- en contactonderzoek, inclusief monitoring van index 
en contacten (fase 1a). 
 
Vaccinaties 
Vaccinatiegraad 
Vanaf deze week zijn de vaccinatiecijfers beschikbaar over de prikken die zijn gezet door partijen 
buiten de GGD. Dit zijn met name de vaccinaties die zijn gezet door de huisartsen en de vaccinaties 
die zijn gezet door zorginstellingen bij intramurale bewoners en het eigen personeel.   
Het totale percentage van mensen in de veiligheidsregio dat een eerste prik heeft ontvangen komt 
hiermee 76%. Het percentage dat volledig is gevaccineerd ligt 2,9% lager. Het landelijk percentage 
van mensen dat een eerste prik heeft ontvangen is 80%.  
 
Gemeenten 
De vaccinatiegraad in Amsterdam loopt achter op het landelijk gemiddelde en ook op het te 
verwachten percentage dat wordt berekend op basis van de bevolkingssamenstelling. Dit laatste 
percentage wordt weergegeven door de grijze balk in de figuren.  
 
De vaccinatiegraad in de Amstelland-gemeenten ligt (behalve in Diemen) boven het landelijk 
gemiddelde van 80%. In alle regiogemeenten ligt de vaccinatiegraad boven het te verwachten 
percentage op basis van de bevolkingssamenstelling. 
 



   

 

 
Stadsdelen 
De vaccinatiegraad ligt in stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West lager dan het te verwachten 
percentage op basis van de bevolkingssamenstelling. In de overige stadsdelen ligt het percentage 
ongeveer gelijk (stadsdelen Oost en West) of hoger (stadsdelen Centrum en Zuid).  
 

 
 
Vaccinatiestatus per leeftijdsgroep 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8e61f3b4-7894-4280-9133-d6462318278c/ReportSectioneb5470a6ecf5b472ff8d?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8e61f3b4-7894-4280-9133-d6462318278c/ReportSectiond7e47aff64299c91d6f1?pbi_source=PowerPoint


   

 

In bijna alle leeftijdsgroepen is een achterstand te zien in de vaccinatiegraad ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde, behalve in de leeftijdsgroep 26-35 jaar, waar de vaccinatiegraad hoger ligt 
dan kan worden verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. 
 
Aantal gezette vaccinaties  
In week 38 heeft de GGD Amsterdam 9.785 vaccinaties gezet. Op dit moment ligt de nadruk op 
zoveel mogelijk maatwerk leveren. Afgelopen week zijn binnen de aanpak Groeps- en Wijkgericht 
Vaccineren 806 vaccinaties gezet. Vaccineren zonder afspraak is mogelijk op alle vaccinatielocaties 
van de GGD Amsterdam. Afgelopen week maakten 3.181 mensen gebruik van deze mogelijkheid. 
 
Zorginstellingen 
In de ziekenhuizen is een dalende trend te zien in de instroom en bezetting van Covid-patiënten op 
de IC en in de kliniek. Ondanks deze daling blijft de druk op de personele bezetting in de 
ziekenhuizen hoog. 
Daarbij zijn er zorgen over de beschikbare capaciteit in de acute zorg aankomend najaar. Het ROAZ 
bereidt zich voor op extra drukte door Covid-19 en griep.  
 
 
3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen 
Het kabinet heeft op 14 september een besluit genomen over verdere versoepelingen. Vanaf 25 
september geldt de 1,5 meter regel nergens meer in Nederland. In de horeca, bij festivals, bij 
sportwedstrijden zoals betaald voetbal en in bioscopen en theaters is wel een 
coronatoegangsbewijs verplicht gesteld. Een overzicht van de geldende maatregelen vindt u hier. 
 
Communicatie en preventie 
Vaccinatie van zoveel mogelijk Amsterdammers is de belangrijkste uitweg uit deze coronacrisis. 
Heel veel Amsterdammers hebben zich al laten vaccineren, maar er zijn ook wijken waar de 
vaccinatiegraad achterblijft. Al gedurende lange tijd zien we gezondheidsverschillen tussen 
stadsdelen en zien we ook bij de vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma verschillen in 
vaccinatiegraad. Dat zien we ook in de andere grote steden.  
 
De ambitie is om in de veiligheidsregio ten minste het landelijk gemiddelde wat betreft 
vaccinatiegraad te realiseren. Daartoe probeert GGD Amsterdam om vaccineren zo makkelijk 
mogelijk te maken en twijfels over vaccinaties zoveel mogelijk weg te nemen.  Bijvoorbeeld door 
dagelijks actief te zijn met informatie- en prikteams in de wijken, waar we het gesprek aan gaan 
met Amsterdammers met vragen en twijfels over vaccineren. Ziekenhuizen en artsen helpen waar 
mogelijk mee in de voorlichting. De teams gaan in samenwerking met sleutelfiguren en 
organisaties naar onder andere moskeeën, kerken, buurthuizen, buurtinitiatieven en 
jongerenverzamelplekken. Naast de informatie- en prikteams, staan er mobiele units langere 
tijd op dezelfde plaats in een wijk. Zo bieden we continuïteit en zichtbare aanwezigheid.  
 
Bij de vaste priklocaties wordt continue gekeken naar de klantbeleving, waarbij we proberen het 
bezoek aan de priklocatie zo prettig, gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen. We blijven 
actief communiceren over de locaties en het vaccineren zelf, zowel in de buurten als via het 
netwerk van de GGD. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs


   

 

Daarnaast ondernemen we allerlei gerichte communicatieactiviteiten om de dialoog te stimuleren 
met mensen die vragen en twijfels hebben, bijvoorbeeld talkshows op lokale media, webinars en 
‘coronacolleges’ op VO- en MBO-scholen.  
 
Met het loslaten van de maatregelen richt de aandacht van communicatie zich steeds meer op het 
langzaam weer opengaan van de samenleving. In Amsterdam is een brede campagne gestart onder 
de titel Weer Meer Amsterdam. De campagne is gericht op de stapsgewijze opening van de stad, 
waarin we “weer meer” dingen kunnen ondernemen: sporten, winkelen, terrasje pakken en 
bezoek van kunst en cultuur. Maar de campagne geeft ook aandacht, ondersteuning en hulp aan 
ondernemers en inwoners bij het weer open gaan van de stad. De campagne omvat uitingen op 
social media, abri’s, citydressing (o.a. vlaggen) en de campagne is ook te zien op een tram.  
 
Waarschuwingen en boetes openbare ruimte 
Op dit moment (vanaf maart 2020 tot en met 6 oktober 2021) is er in de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland door gemeentelijk toezicht en handhaving 5.297 keer gewaarschuwd en 
zijn er 1.779 boetes uitgeschreven en de politie heeft in de regio 4.993 keer gewaarschuwd en 
3.736 boetes uitgeschreven vanwege overtreding van de coronamaatregelen.  
Naast toezicht in de openbare ruimte wordt er ook toezicht gehouden op ondernemingen. Zo 
nodig worden er waarschuwingen afgegeven en worden ondernemingen tijdelijk gesloten. 
Inspecteurs en handhavers van VTH, Boa’s en politieagenten houden zich hiermee bezig. Van april 
2020 tot en met maandag 3 oktober 2021 zijn aan ondernemingen 478 mondelinge en 436 
schriftelijke waarschuwingen afgegeven, 34 keer een last onder dwangsom en 46 tijdelijke 
sluitingen opgelegd. 
 
Verantwoording 
Als bijlage bij deze brief treft u de verantwoording aan van de periode 1 december 2020 tot 25 

september 2021, in de vorm van een RBT-besluitenlijst. 

 
Tot slot 
 Door grootschalige vaccinatie is de coronapandemie onder controle gebracht. Dat is geweldig 

nieuws, maar de zorgen zijn nog niet helemaal voorbij. De vaccinatiegraad in verschillende 

Amsterdamse stadsdelen blijft nog achter op het landelijk gemiddelde. Daardoor is het risico op 

een nieuwe uitbraak, met de huidige of een nieuwe virusvariant, nog niet geweken.  

 

Ook nu de crisisorganisatie is afgebouwd, blijft waakzaamheid dus geboden. Zeker nu de 

anderhalve meter afstand niet meer hoeft, mensen weer in grote aantallen bij elkaar komen, en al 

die fijne dingen weer kunnen die we zo lang hebben moeten missen.  

 

  



   

 

Namens de hele veiligheidsregio wil ik u danken voor de goede en prettige samenwerking tijdens 

deze grote en langdurige crisis, die dankzij de inspanningen van heel veel mensen in stad en regio 

nu gelukkig grotendeels achter ons ligt.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

Femke Halsema 
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1. Inleiding 

 

In december 2019 duikt in China een nieuw coronavirus op, dat zich al snel over de wereld verspreid. 

Vanaf januari 2020 zijn organisaties binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bezig met 

Covid-19. In februari zijn er de eerste verdenkingen van Covid-19-gevallen in onze veiligheidsregio. 

Op 28 februari 2020 is de eerste besmetting in onze veiligheidsregio een feit. In de weken daarna 

nemen de besmettingen sterk toe.  

Covid-19 wordt aangewezen als een A-ziekte. Op basis van de Wet publieke gezondheid komt de 

centrale regie bij de minister van Volksgezondheid te liggen. Ook de voorzitter van de 

veiligheidsregio heeft een rol. De voorzitter van de veiligheidsregio is bij A-ziekten bevoegd om 

mensen in quarantaine te plaatsen (artikelen 35-39 WPg), gebouwen te sluiten (artikel 47 WPg) of 

anderszins aanvullende maatregelen te nemen.  

Op 12 maart is de veiligheidsregio’s verzocht om in GRIP4 te gaan werken, en om uitvoering te geven 

aan artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Op basis van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s is 

de voorzitter van de Veiligheidsregio bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de volgende 

bevoegdheden in de gehele Veiligheidsregio: 

 Wet Veiligheidsregio’s (art. 4 – 7) 

o Gezag bij brand 

o Opperbevel bij ramp (of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan) 

o Aanwijzingen geven aan de RAV (regionale ambulance voorziening) 

o Informatievoorziening (bevolking en betrokkenen) 

 Gemeentewet (art. 172 – 177 (excl. 176)) 

o Handhaving openbare orde 

 Politiewet (art. 11, 14, 56, 62) 

o Gezag over politie en KMar (Koninklijke Marechaussee) bij openbare orde 

o Bijstand politie en KMar 

 Wet openbare manifestaties (art. 5 – 9) 

o Verbod, aanwijzing, beëindigen  

 

De voorzitter veiligheidsregio brengt op grond van Artikel VIIB Tijdelijke wet maatregelen covid-19b 

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

van de Wet veiligheidsregio’s uit over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij 

heeft genomen voor de bestrijding van de epidemie van covid-19. Artikel 40, tweede tot en met 

zesde lid van de Wet veiligheidsregio’s is daarbij van overeenkomstige toepassing. 

 “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.” 



 Verantwoording aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
  
 
 
 

5 
 

Dit document bevat de volgende verantwoording van de voorzitter als bedoeld in artikel VIIB Wet 

tijdelijke maatregelen covid-19. 

Het schriftelijke verslag over het verloop heeft u in de vorm van voortgangsbrieven doorlopend 

ontvangen. 

In dit document treft u een overzicht aan van de besluiten die door de voorzitter veiligheidsregio zijn 

genomen tot 25 september 2021 (hoofdstuk 2). 

Besluitvorming in het Regionaal Beleidsteam 

De Wet veiligheidsregio’s regelt de wijze waarop besluitvorming door de voorzitter plaats vindt. Op 

basis van de wet neemt de voorzitter van de Veiligheidsregio geen besluiten zonder daarover het 

Regionaal Beleidsteam te raadplegen, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Praktisch is 

daar op de volgende manier invulling aan gegeven: 

 Indien er geen sprake is van spoed is een voorgenomen besluit besproken in het Regionaal 

Beleidsteam; 

 Indien er sprake was van spoed is– waar nodig – een besluit achteraf besproken / toegelicht 

in het Regionaal Beleidsteam. 

Op basis van artikel 39 lid 4 van de Wet veiligheidsregio’s kan een burgemeester in het Regionaal 

Beleidsteam schriftelijk bezwaar aantekenen, indien de burgemeester van mening is dat een 

voorgenomen besluit het belang van de eigen gemeente onevenredig schaadt. In het Regionaal 

Beleidsteam zijn de voorgenomen besluiten van de voorzitter steeds besproken.  Van de 

mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is geen gebruik gemaakt.  
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2. Primaire besluiten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de door de voorzitter van de Veiligheidsregio 

genomen besluiten in de periode 1-12-2020 t/m 25-09-2021. Waar nodig zijn deze voorzien van een 

beknopte toelichting.  

In het volgende hoofdstuk zijn de overige besluiten weergegeven (Bijstandsaanvragen Defensie, 

Ontheffingen, Aanwijzingen en WOM-besluiten).  

Datum Besluit 

1-12-2020 Afschaling van de crisisstructuur van GRIP4 naar GRIP2. 

1-12-2020 Er worden digitale activiteiten voor jongeren met oud & nieuw georganiseerd. 

1-12-2020 De bestuurlijke waarschuwing wordt geherintroduceerd in het handhavingskader, 
zodat de handhavende partijen ook actief kunnen optreden bij overtredingen van 
mindere ernstige aard en/of omvang. Tot directe sluiting blijft worden overgegaan 
als dit proportioneel is (bij excessen). 

1-12-2020 De verantwoordingsnotitie wordt met inbegrip van een tekstuele aanpassing 
vastgesteld en kan aan de gemeenten worden verzonden. 

8-12-2020 Tijdens het RBT/BAO van 8 december is besloten in GRIP4 te blijven, conform de 
landelijke afspraken. Voor de afgesproken werkwijze met RBT en BAO verandert er 
niets. 

Bevoegdheden liggen weer bij de burgemeesters (o.a. op het gebied van openbare 
orde en WOM). De bevoegdheid met betrekking tot infectieziektebestrijding en 
informatievoorziening tussen Rijk en gemeenten ligt nog bij de voorzitter VrAA. 

Er blijft een bestuurlijk overleg bestaan, in twee delen: 

 Een bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) met het oog op de afstemming 
van de toepassing van de bevoegdheden van de afzonderlijke 
burgemeesters. Streven is zoveel mogelijk één lijn te trekken, maar 
gemeentelijke afwijking is mogelijk; 

 Een regionaal beleidsteam met het oog op de toepassing van de 
bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio. 

De voorbereiding van beide overleggen loopt via het ROT. 

14-12-2020 De communicatie verloopt via de burgemeesters van de verschillende gemeentes 
en niet via de voorzitter van de veiligheidsregio. Afstemming vindt plaats via een 
gezamenlijke backoffice. 

15-12-2020 De crisisorganisatie schaalt voor de jaarwisseling op naar een GRIP2 structuur, 
waarbij er één ROT actief is voor de Veiligheidsregio. 

15-12-2020 Het perspectief kwetsbare inwoners binnen nieuwe maatregelen wordt vastgesteld. 
Activiteiten voor kwetsbare inwoners die onder begeleiding plaatsvinden, en waarbij 
sprake is van registratie (geen vrije inloop) worden toegestaan op buitenlocaties in 
geval van sport voor jongeren tot en met 17 jaar en op binnenlocaties voor 
kwetsbare groepen in huizen van de wijk, jongerencentra en bibliotheken. 

15-12-2020 Het handhavingskader wordt opnieuw vastgesteld. Het voorgestelde 
handelingsperspectief bestendigt de lijn van de afgelopen periode maar biedt 
tegelijkertijd ruimte voor burgemeesters om hier in specifieke gevallen van af te 
wijken. 

29-12-2020 Het BAO gaat akkoord met werkwijze, procesvoorstel communicatie over de 
jaarwisseling en inzetkader ME. 

12-01-2021 Het bestuur spreekt uit te ondersteunen dat ouders wordt gevraagd om geen 
gebruik te maken van de noodopvang op school tenzij strikt noodzakelijk. 
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Kwetsbare leerlingen vormen hier een uitzondering op. Dit omdat geconstateerd 
wordt dat in de huidige lockdown meer gebruik gemaakt wordt van de noodopvang 
bij scholen dan in de eerste lockdown. 

22-01-2021 Er wordt ingestemd met de handhavingsstrategie avondklok waarbij het RBT onder 
de uitzondering ‘medische hulp aan zichzelf of een dier’ ook degenen verstaat die 
zich vanwege psychische problemen niet aan de avondklok kunnen houden. Een 
formele uitzondering voor dak- en thuislozen die niet van de opvang gebruik willen 
maken wordt niet gemaakt. 

22-01-2021 Het aangepaste handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm de 
avondklok per 23-01-2021) wordt akkoord bevonden. 

02-03-2021 Het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm 
nieuwe juridische grondslag avondklok per 1-3-2021) wordt akkoord bevonden. 

16-03-2021 Het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm 
enkele versoepelingen vanuit het kabinet per 16-3-2021) wordt akkoord bevonden. 

30-03-2021 Er wordt ingestemd met het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving 
Covid-19 maatregelen (ivm wijziging van de avondklok per 31-3-2021). 

30-03-2021 Ingestemd wordt met de gevraagde besluiten met betrekking tot de voorbereidingen 
voor het vaarseizoen. 

20-04-2021 Er wordt ingestemd uitgangspunten en lokale voorbereiding voor Koningsdag en 4 
en 5 mei. 

28-04-2021 Het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm 
stap 1 van het landelijke openingsplan per 28-4-2021) wordt akkoord bevonden. 

18-05-2021 Het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm 
stap 2 van het landelijke openingsplan per 19-5-2021) wordt akkoord bevonden. 

01-06-2021 Het RBT stemt in met de voorgestelde nieuwe vaccinatielocatie in Amstelveen 

22-06-2021 Het RBT besluit de vaccinatiecijfers (aantal inwoners dat eerste vaccinatie heeft 

gehad en geheel gevaccineerd is) wekelijks te communiceren. Hierbij wordt een 
disclaimer opgenomen dat de vaccinaties door huisartsen en anderen dan de 
GGD’s niet meegenomen zijn. 

08-07-2021 De voorzitter VrAA besluit de GRIP4-opschaling in stand te houden. Aanleiding 
hiervoor zijn de ervaringen van vorige zomer (toen is er afgeschaald) en de 
signaalfunctie die uitgaat van afschaling. Daarnaast zijn de implicaties voor onze 
werkwijze beperkt.  

13-07-2021 Het geactualiseerde handelingsperspectief handhaving Covid-19 maatregelen (ivm 

aanvullende maatregelen vanuit het kabinet vanwege de oplopende 
clusterbesmettingen gerelateerd aan de horeca en feesten per 10-7-2021) wordt 
akkoord bevonden. 

14-09-2021 Het RBT stemt in met afschaling naar GRIP 0 per 25/9, het RBT en ROT zijn dan 
niet langer actief. 

Ter aanvulling op het genomen besluit is ingestemd met het inplannen van een 
bestuurlijk afstemmingsoverleg voorafgaand aan de volgende veiligheidsberaden. 
Dit zal door de directeur VrAA worden geïnitieerd en voorbereid. 

23-09-2021 BAO stemt in met de verdeling van de extra financiële middelen van het Rijk voor de 
controle op het corona-toegangsbewijs. Verdeling over de gemeenten vindt plaats 
op basis van de inwoneraantallen (conform verdeling van het rijk naar de 
veiligheidsregio’s) 
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3. Overige besluiten 

 

Bijstandsaanvragen 

Datum Besluit Toelichting 

14-12-
2021 

Aanvulling inzet zorgprofessional in VVT-sector Als gevolg van het oplopende 
aantal Covid-19 besmettingen in 
de VVT sector is de druk op de 
(acute)zorg opgelopen. 

24-12-
2021 

Aanvulling inzet zorgprofessional in VVT-sector Als gevolg van het oplopende 
aantal Covid-19 besmettingen in 
de VVT sector is de druk op de 
(acute)zorg opgelopen. 

 

Ontheffingen 

Datum Besluit Toelichting 

15-02-
2021 

Gedoogbeschikking tijdelijke opvang dak- en 
thuislozen tot 2-03-2021 

Voor het openstellen en 
gebruiken van het pand 
Schuitenhuisstraat 9 en Huis van 
de Wijk De Meeuw (Motorwal 
300) voor de opvang van dak- en 
thuislozen. 
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