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Update Corona 
 

Afschaling van inschalingsniveau regio Utrecht 

Het inschalingsniveau dat sinds medio oktober 2020 als ‘zeer ernstig’ was geclassificeerd, is voor het 

verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht afgeschaald naar ‘ernstig’. Landelijk werkt het Outbreak 

Management Team aan een ander inschalingssysteem, waardoor het inschalingsniveau beter in overeenstemming 

kan worden gebracht met de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de mate van opening van de 

samenleving. In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat het afschalen van het huidige crisisniveau (GRIP 4) 

landelijk plaatsvindt zodra dit mogelijk wordt geacht, zodat in heel Nederland hetzelfde crisisniveau geldt. 

 

Uitvoering quarantainewet 

Vanaf 1 juni is de Wet quarantaineplicht in werking getreden. De wet wordt ingezet voor het verplichten van 

quarantaine voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden, die zijn aangewezen door het RIVM. De quarantaineplicht 

is neergelegd in de Wet Publieke Gezondheid en er worden op dit punt aanvullingen gemaakt op de Tijdelijke 

Regeling Maatregelen Covid-19. Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot een bestuurlijke boete van 

339 euro, opgelegd door de burgemeester. In de Veiligheidsregio Utrecht zijn deze week afspraken gemaakt over 

het toezicht en de handhaving van de wet.  

 

Toezicht en handhaving op het bezit van de verklaring en het navolgen van de quarantaineplicht wordt ingevuld 

door diverse partijen, denk hierbij aan de Koninklijke Marechaussee en gemeenten. Het toezicht en de handhaving 

op de quarantaineplicht valt in twee onderdelen uiteen:  

- Telefonische nazorg en controle op ‘thuis’ zijn;  
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- Fysieke controle op locatie naar aanleiding van evidente signalen of indicaties.  

 

Het proces met betrekking tot toezicht en handhaving bestaat uit twee stappen:  

1. Allereerst de telefonische nazorg en controle die landelijk belegd zal worden. Dit proces wordt ingevuld 

door het inzetten van een landelijk belteam dat de reizigers gaat nabellen. Mocht er naar aanleiding van 

deze gesprekken een vermoeden bestaan dat de quarantaineplicht overtreden wordt, dan volgt een 

melding naar de gemeente.  

2. Naar aanleiding van een melding vanuit het belteam, start een gemeentelijk toezichthouder een 

onderzoek. Als er een overtreding wordt vastgesteld, zal de burgemeester vervolgens een bestuurlijke 

boete opleggen. Mocht een boete niet afdoende zijn, kan er een last onder dwangsom opgelegd worden 

naast de bestuurlijke boete.  

 

Bij de inrichting van dit proces is rekening gehouden met privacy van inwoners. Privacygevoelige gegevens worden 

alleen behandeld door de gemeente waar de persoon in kwestie woonachtig is. De gemeente Utrecht richt een 

expertisecentrum in waar alle gemeenten uit de veiligheidsregio terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning.  

 

------------------- 

 

Jaarstukken gegevensbescherming en 

informatieveiligheid 2020 
 

Op 8 juni 2021 heeft het college kennisgenomen van de jaarstukken gegevensbescherming en informatieveiligheid 

2020. Dit taakveld vraagt doorlopende aandacht en aanscherping van werkwijzen en processen. Ook in 2020 heeft 

de gemeente stappen gezet om te kunnen (blijven) voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG).  

 

Bescherming persoonsgegevens 

Het hoofddoel van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens. Het college is op grond van de AVG 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie. De gemeente kent 

een interne toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens in de vorm van een Functionaris voor de 

Gegevensbescherming (FG). Jaarlijks informeert de FG het college over de stappen die in de organisatie zijn gezet 

op het gebied van gegevensbescherming en informatieveiligheid.  

 

Werken aan bewustwording 

Het werken aan bewustwording voor het zorgvuldig omgaan met informatie en persoonsgegevens was in 2020 

onverminderd een aandachtspunt. Door onder andere de inzet van een test met phishing mails, het informeren van 

medewerkers en presentaties in teams vergroten we het bewustzijn bij het werken met persoonsgegevens. Het 

verbeterde bewustzijn zien we terug in de toename van phishingmail meldingen en het aantal vragen vanuit de 

organisatie. Ook wordt er aandacht besteed aan de beveiliging van het gemeentekantoor om te voorkomen dat 

onbevoegden toegang krijgen tot het pand en zo bij eigendommen en gevoelige informatie kunnen.  

 

Thuiswerken en informatieveiligheid 

2020 werd ook gekenmerkt door Corona waardoor de meeste medewerkers moesten thuiswerken. Die andere 

manier van werken had ook gevolgen op het gebied van gegevens- en informatiebeveiliging. Er is steeds aandacht 

geweest voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld bij het inrichten van digitaal 

vergaderen, regels gekoppeld aan het thuiswerken of het zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening voor 

inwoners in de nieuwe omstandigheden zo optimaal mogelijk te kunnen laten doorgaan.  
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Uitvoeren en aanscherpen van veiligheidsmaatregelen 

Verdere stappen betroffen onder meer het uitvoeren van risicobeoordelingen op het gebied van persoonsgegevens 

bij nieuwe systemen/projecten (zogeheten DPIA’s), het aanscherpen van de toegang tot applicaties en systemen 

door de uitrol van het autorisatiebeheer proces, het invoeren van zogeheten twee-factor-authenticatie (2FA) op 

applicaties die van buiten het gemeentekantoor te benaderen zijn en het vaststellen van 

informatiebeveiligingsbeleid conform de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Jaarlijks wordt 

verantwoording afgelegd over de implementatie van de BIO middels de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single 

Information Audit) verantwoording. Het resultaat van de toetsing is door de auditor beoordeeld met een 

‘goedkeurend oordeel’.  

 

De jaarstukken (Verantwoording Jaaropdracht Gegevensbescherming & Informatieveiligheid 2020 en Jaaroverzicht 

beveiligingsincidenten en datalekken 2020) en zijn opgenomen op het Bestuursinformatiesysteem. De bijlagen 

staan achter een slotje en zijn dus alleen zichtbaar voor raads-, commissie- en collegeleden (na inloggen). 

 

------------------- 

Stand van zaken nieuwbouw brandweerposten 
 

Loenen aan de Vecht 

In april bent u geïnformeerd over de nieuwbouw van de brandweerpost te Loenen. Inmiddels is het 

locatieonderzoek opgestart en zijn er meerdere locaties aangedragen. De locaties worden door de Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU) doorgerekend op haalbaarheid. Momenteel wordt samen met de VRU uitgewerkt hoe de huidige 

locatie aan de Arbo vereisten kan voldoen totdat de nieuwbouw is afgerond. Voor de zomer delen wij u de uitkomst 

van dit onderzoek mee. 

 

Nieuwer Ter Aa 

Drie jaar geleden werd de zoektocht naar een nieuwe locatie gestart en vorige week was het zover. De nieuwe 

brandweerpost van Nieuwer Ter Aa werd opgeleverd. Het gebouw is volledig gasloos en voorzien van 

zonnepanelen. In de remise is plaats voor twee voertuigen. Het lokale brandweerkorps heeft per 1 juli 2021 het 

specialisme “grootwatertransport” toebedeeld gekregen. Dit voertuig zal vanaf heden in Nieuwer Ter Aa geplaatst 

worden en vanuit deze locatie uitrukken bij een grote calamiteit waarbij meer bluswater noodzakelijk is. Op 

zaterdag 29 mei heeft portefeuillehouder Jeroen Willem Klomps de nieuwe brandweerpost tijdens een informele 

bijeenkomst in gebruik genomen. Met licht en geluidsignalen reed hij het brandweervoertuig van de oude naar de 

nieuwe brandweerpost onder het toeziend oog van het plaatselijke brandweerkorps. 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Verantwoording-jaaropdracht-2020.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Jaaroverzicht-datalekken-2020-bijlage-2-college.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-40-Bijlage-Jaaroverzicht-datalekken-2020-bijlage-2-college.pdf
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Nigtevecht 

Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne te Nigtevecht is in december 2020 de omgevingsvergunning 

aangevraagd voor een buitenplanse afwijking (art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo), waarvoor de uitgebreide 

procedure van toepassing is. 

 

Waar de brandweerkazerne wordt gebouwd, staat nu nog een loods van de Betonfabriek. Deze zal eerst worden 

gesloopt en iets verder naar achteren op het terrein worden nieuwe loodsen gebouwd. Ook deze 

vergunningsaanvraag is nog in behandeling. Naar verwachting zal deze rond de zomer worden afgegeven waarna 

de voorbereidingen voor de sloop worden getroffen. Omdat de Betonfabriek eigenaar wordt de brandweerpost, zal 

er geen sprake zijn van een aanbesteding. We verwachten dat de brandweer van Nigtevecht medio 2022 haar 

nieuwe gebouw in gebruik kan nemen. 

 

Westbroek – Tienhoven 

Het bestemmingsplan voor de fusiepost die samen met gemeente De Bilt wordt ontwikkeld is in voorbereiding. 

Omdat deze brandweerpost op grondgebied van gemeente De Bilt wordt gerealiseerd, is deze gemeente (raad) 

verantwoordelijk voor het vaststellen van het bestemmingsplan. De raad van De Bilt wordt tegelijkertijd met u als 

volgt geïnformeerd: 

 

In het mededelingenblad 2020/2024 van 12 juni 2020 hebben wij uw raad geïnformeerd over het schetsontwerp 

voor de nieuwe fusie brandweerpost in Westbroek. Deze fusiepost gaat de brandweerposten in Westbroek en 

Tienhoven vervangen. In het mededelingenblad hebben wij u ook geïnformeerd over het digitale proces dat wij 

samen met de gemeente Stichtse Vecht hebben gevoerd om de inwoners van Westbroek en Tienhoven het 

schetsontwerp te laten zien en suggesties en opmerkingen op te halen. Uit de ingekomen reacties blijkt dat er een 

groot maatschappelijk draagvlak bestaat voor het ontwerp van de nieuwe fusie brandweerpost. 

Inmiddels is het ontwerp bestemmingsplan gereed en kan de planprocedure starten. De formele planprocedure 

voor het bestemmingsplan start met het gedurende zes weken ter inzage leggen van het ontwerp 

bestemmingsplan op 17 juni 2021. Tijdens de inzageperiode kan eenieder een zienswijze indienen. Wij publiceren 

het ontwerpbestemmingsplan in de Staatscourant, het Gemeentenieuws en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na 

verwerking van de eventuele zienswijze leggen wij naar verwachting in juni het bestemmingsplan ter vaststelling 

aan u voor. 

 

Het bestemmingsplan wordt dus alleen in de raad van De Bilt behandeld. U ontvangt dit bericht ter informatie. 

 

------------------- 

Doorontwikkeling toezicht om kwaliteit Wmo te 

verbeteren 
 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteit van 

dienstverlening van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Eind maart 2020 heeft het college 

de GGDrU een nieuwe opdracht gegeven voor het uitvoeren van het Wmo-toezicht. Vanaf 2021 wordt het Wmo-

toezicht op een andere manier uitgevoerd. De kern van het hernieuwde toezicht is gericht op meer toezicht waar 

nodig en minder waar mogelijk: 

• verschuiving van focus op kwantiteit naar kwaliteit 

• verschuiving van focus op beleid naar praktijk/ uitvoering 

 

Om op dit hernieuwde toezicht ook door de gemeente te kunnen handhaven wanneer nodig, is een nieuw 

handhavingskader vastgesteld door het college. Daarnaast is de GGDrU gemandateerd om de rapporten Wmo 

toezicht vanaf 1 januari 2021 openbaar te maken. Daarmee krijgen onze inwoners inzicht in de kwaliteit van Wmo-

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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voorzieningen. Wij verwachten dat deze transparantie de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen verder verbetert. 

Rapporten zijn terug te vinden op www.toezichtwmo.nl.  

 

------------------- 

Brug Bergseweg gaat open voor voetgangers 
 

In overleg met de ontwikkelaar is besloten de brug aan de Bergseweg in Vreeland op korte termijn open te stellen 

voor voetgangers en voetgangers met fiets aan de hand. Er komen hekken aan beide zijden van de brug die alleen 

ruimte bieden om de brug lopend te passeren. 

 

Deze korte termijnoplossing biedt ruimte voor het werken aan een structurele oplossing voor de brug en het geschil 

tussen gemeente en ontwikkelaar. Ontwikkelaar en gemeente zijn in goed overleg met elkaar en de gemeente 

heeft juridische vervolgstappen opgeschort. 

 

De gemeente vraagt ondertussen een vergunning aan voor de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de haven. 

Aanleg vindt alleen plaats wanneer er onvoldoende zicht is op een structurele oplossing. 

 

De brug vormt onderdeel van het woonproject Vecht en Veld in Vreeland en is eigendom van de ontwikkelaar. Bij 

oplevering van de brug bleek deze door de steilte niet te voldoen aan de geldende richtlijnen, waarna de gemeente 

de brug heeft afgesloten voor alle verkeer. Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de landelijke regelgeving 

geen eisen stelt aan de hellingsgraad van een brug als het om voetgangers gaat. 

 

------------------- 

 

 

 

http://www.toezichtwmo.nl/

