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Update Coronavirus (COVID-19) 
 

Gisteren, donderdag 12 maart, bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken 

rond het coronavirus. De burgemeesters van het AB-VRU (Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht) zijn later op 

de avond bijeengekomen om de gevolgen van de maatregelen van het Rijk te bespreken.  

 

Zoals u in raadsinformatiebrief #18 hebt kunnen lezen, bevindt de bestrijding van het virus zich nu in een nieuwe 

fase. Deze fase wordt aangeduid als de mitigatiefase. Dit betekent dat alle maatregelen zijn gericht op het 

beschermen van oudere en kwetsbare personen en de continuïteit van de gezondheidszorg. Op de bijeenkomst 

van het AB-VRU hebben de burgemeesters deze nieuwe maatregelen van het Rijk en de gevolgen hiervan voor de 

regio Utrecht verder besproken.  

 

Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio, in lijn met de laatste stand 

van zaken, in stelling wordt gebracht. Dit houdt concreet in dat er naar een Grip 4 (Gecoördineerde Regionale 

Incidentenbestrijdingsprocedure) structuur is opgeschaald. Deze structuur is opgezet om adequaat te kunnen 

handelen als dat noodzakelijk is. De inwoners zullen van deze structuur in de praktijk weinig merken. Zij moeten de 

aanwijzingen van het Rijk, de GGD en het RIVM opvolgen. 

 

Ondertussen is bekend geworden dat er in Stichtse Vecht een nieuwe besmetting is. Het gaat om een man. Het 

bron- en contactonderzoek is ingezet door de GGD regio Utrecht.  

 

In overleg met onder meer uw presidium en de griffie heb ik ook gekeken naar de gevolgen die de maatregelen 

hebben voor commissie- en raadsvergaderingen. Het Presidium heeft besloten dat de voor de komende weken, tot 

en met 31 maart, de geplande commissie- en raadsvergaderingen komen te vervallen. Dit besluit is in de geest van 

de landelijke maatregelen en passend bij de huidige situatie. 

 

In de organisatie van gemeente Stichtse Vecht voeren we de maatregelen door, die in lijn liggen met hetgeen 

landelijk is besloten. Zo moeten medewerkers zoveel mogelijk thuis werken of een gespreide werktijd aanhouden. 

Wij houden nauwlettend in de gaten wat dit voor onze dienstverlening betekent. 

 

Ook het college kijkt vanzelfsprekend naar de consequentie die de landelijke richtlijnen hebben voor hun agenda’s, 

(bestuurlijke) overleggen en openbare optredens.  
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Volgende week donderdag ontvangt u via de reguliere raadsinformatiebrief een update. Tussentijdse actuele 

informatie is beschikbaar via www.stichtsevecht.nl. Als de ontwikkeling van het coronavirus in de regio Utrecht zich 

in een nieuw stadium bevindt, zal ik dat in de vorm van een extra RIB met u delen. Ik ga ervan uit u hiermee in dit 

stadium voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ap Reinders  

Burgemeester gemeente Stichtse Vecht 

http://www.stichtsevecht.nl/
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