
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 4 januari 2021 

Datum antwoord: 19 januari 2021 

Onderwerp: Coronahulp in verzorgingshuizen 

 

Inleiding 
De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vraagt brandweermensen om bij te springen in twee zorginstellingen. Het betreft 

hier zorginstellingen in Huizen en Hilversum vanwege het zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Het gaat, zo is te lezen 

op het NOS Nieuws van 29 december, om stevige uitbraken. Er wordt ook hulp gevraagd vanuit het Rode Kruis en zelfs 

familieleden. Gooise Meren valt onder deze veiligheidsregio en gezien de nauwe contacten binnen de regio wil D66 de 

volgende schriftelijke vragen stellen: 

 
Vraag 1 

Is het de portefeuillehouder bekend hoe het staat met de besmettingen in onze verzorgingstehuizen? 

 

Antwoord 

Verzorgingstehuizen bestaan niet meer. Wij nemen aan dat gedoeld wordt op verpleeghuizen. Deze vallen onder de Wet 
langdurige zorg (Wlz) waarvoor het Zorgkantoor verantwoordelijk is. 
 
De meest actuele stand van zaken t.a.v. het aantal besmettingen in bijvoorbeeld verpleeghuizen in onze veiligheidsregio is te 
lezen op de site https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/verantwoording#positieve-testen Zie ook de site 
www.zorgvoorbeter.nl  waar de cijfers van het RIVM zijn verwerkt.  

 
Volgens de GGD worden in onze Veiligheidsregio de getallen over besmettingen wat gunstiger, maar de verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg en het ziekenhuis staan nog zwaar onder druk, en er overlijden nog steeds veel mensen. 
In onze Veiligheidsregio zijn voor totaal 20 locaties van verpleeghuizen besmettingen gemeld (stand 11 januari 2021). 
Dit is op de site van de rijksoverheid echter niet uitgesplitst naar gemeente.  
 
De GGD maakt deel uit van het Covid-overleg binnen onze Veiligheidsregio. De meest recente besmettingscijfers in o.a. 

verpleeghuizen komen per zorgaanbieder (en niet per gemeente) in de vergaderingen van onze Veiligheidsregio in het 

regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) aan de orde. In het Crisisteam Zorg zitten o.a. alle zorginstellingen uit de regio. Men 

vergadert 1x per week. In de vergaderingen komt altijd de vraag aan de orde of de zorginstellingen in onze regio het redden 

met het eigen personeel. De praktijk is dat zorginstellingen elkaar onderling helpen met verschuiven van personeel, indien 

noodzakelijk. Tot nu toe hebben Huizen en Hilversum een hulpvraag in het Crisisteam Zorg gedaan. De andere 

zorginstellingen in onze regio redden het (samen) nog.   

De Veiligheidsregio coördineert dus de te nemen maatregelen i.s.m. bijvoorbeeld de brandweer en het Rode Kruis.  

De gemeenten worden hier vervolgens over geïnformeerd en hebben hier geen primaire rol.  

Daarnaast levert de GGD wekelijks een update over Covid w.o. het aantal besmettingen en het vaccinatieprogramm, aan de 

colleges in onze regio. 

 
Vraag 2 

Is het aannemelijk dat ook Gooise Meren in de nabije toekomst een beroep moet doen op brandweer, Rode Kruis of 

familieleden? Deze vraag wordt niet alleen gesteld vanwege een mogelijke stevige uitbraak maar moet u ook in het licht zien 

van eerder gestelde vragen over personeelstekorten in de ouderenzorg (d.d. 19 oktober 2020) welke nog onbeantwoord zijn. 

 

Antwoord 

De GGD maakt deel uit van het overleg binnen onze Veiligheidsregio. Eventuele hulpvragen van verpleeghuizen komen via de 

Veiligheidsregio bij instanties terecht als het Rode Kruis en de brandweer e.d. Als er door zorginstellingen hulp gevraagd is 

worden wij hiervan op de hoogte gesteld door onze Veiligheidsregio. De gemeente is geen schakel in deze keten. 

Tot nu toe is er in onze gemeente geen hulpvraag vanuit onze zorginstellingen geweest maar dit is voor de toekomst niet uit 

te sluiten. 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/verantwoording#positieve-testen
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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Vraag 3 

Wanneer vraag 2 beantwoord wordt met ‘niet aannemelijk’, zijn wij benieuwd hoe u preventief handelt op een mogelijk 

volgende golf. Kunt u ons dit toelichten? 

 

Antwoord 

Preventie om een volgende Covid-golf te voorkomen is een zaak van ons allemaal: lokale overheid, (zorg)organisaties, 

ondernemers, inwoners e.d.  

In onze berichtgeving in lokale kranten en gemeentelijke website attenderen wij regelmatig op de Covid-

(preventie)maatregelen.  


