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Geachte raadsleden,
Iets later en trager dan in de rest van Nederland daalde ook in de
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het aantal coronabesmettingen en
ziekenhuisopnames de afgelopen maand. Dit maakte het mogelijk om de
tweede stap van het openingsplan te zetten.
In de bijgewerkte versie van het verantwoordingsdocument leest u wat wij
de afgelopen maand hebben gedaan om de verspreiding van het virus
tegen te gaan.
U kunt het document inzien via deze link. Het document is het best te lezen
op een desk- of laptop, maar is ook te bekijken op een tablet of mobiele
telefoon. Op het moment van verzending van deze brief, zijn de meest
recente cijfers en statistieken voor onze regio nog niet gepubliceerd. Als de
cijfers beschikbaar zijn, worden deze automatisch in het document
verwerkt.
Met dit document geef ik invulling aan de verantwoordingsplicht die is
vastgelegd in artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s. Na een GRIP 4 is de
voorzitter wettelijk verplicht verslag uit te brengen aan de gemeenteraden
over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft
genomen op basis van de Wet veiligheidsregio’s. Vanwege de duur en de
impact van deze crisis doen we dit nu ook tussentijds. Ik deel dit document
daarnaast met de colleges van Burgemeester en Wethouders.
De coronacrisis is nog niet ten einde. Ik zal u vanuit mijn
verantwoordelijkheid blijven informeren. Voor nu dank ik u voor uw
aandacht en blijf gezond!
Hoogachtend,
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
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