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Geachte raadsleden, 

Geachte griffier, 

Geachte burgemeester, 

Geachte genodigde, 

 

Namens de voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid nodig ik u uit voor deelname aan de vijfde digitale Raadsinformatieavond over de stand 
van zaken van de COVID-19 crisis. Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

 
Datum: woensdag 30 juni 2021 

 
Tijd: 19.30-20.30 uur. 

 
 

Deze avond start met een introductie van de heer Kolff als voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de huidige stand van zaken rond de 
Corona/Covid-19 crisis. Daarna zal de heer Vermeer als Directeur Publieke Gezondheid in gaan op de geneeskundige aspecten vanuit GGD-GHOR 
perspectief. 

 
Zo voor de zomer willen wij graag een doorkijkje geven naar kwartaal 3 en 4 van 2021. Femmy Jonker (Regionaal Operationeel Leider, ROL) en de 
heer Henk Saak (GGD ZHZ) presenteren de vooruitblik: aan welke scenario’s wordt gedacht en hoe bereiden we ons erop voor. 

 
Daarna is er ruimte om vragen te stellen welke aan de Corona/COVID-19 crisis gerelateerd zijn. 

 
 

U bent van harte uitgenodigd vooraf vragen in te dienen. U kunt uw vragen sturen aan bestuursondersteuning@vrzhz.nl 
<mailto:bestuursondersteuning@vrzhz.nl> , onder vermelding van uw naam en gemeente. 

 
Voor inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar het huidige verantwoordingsdocument; de link vindt u hier: Welkom - Tijdlijn coronacrisis 
VRZHZ (foleon.com) <https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/welkom/> 

 
 

U ontvangt onderaan in deze uitnodiging een link voor deelname aan de digitale raadsvergadering in Teams. 
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Agenda 
 
 

1. 
 

Opening en welkom 
 
 

Dhr. Kolff (voorzitter) 

2. 

Regels van de avond 
 
 

gespreksleider 

3. 

Toelichting op de stand van zaken m.b.t. de COVID-19 crisis in de regio 

Met verwijzing naar het verantwoordingsdocument 

 

10 min 

Dhr. Kolff 

4. 

Toelichting op het gezondheidskundige deel 
 
 

10 min 
 

Dhr. Vermeer (DPG) 

5. 

‘Doorkijk derde en vierde kwartaal’ 
 

Met welke scenario’s hebben we rekening te houden en op welke manier bereiden we ons erop voor? 
 
 

20 min 
 

Henk Saak (GGD ZHZ) en Femmy Jonker (ROL) 

6. 

Gelegenheid tot het stellen van vragen 

15 min 

o.l.v. de gesprekleider 

7. 

Sluiting 
 
 

Dhr. Kolff 
 
 
 
 

Livestream 
 

De uitzending zal tevens live, publiekelijk, te volgen zijn via https://www.zhzveilig.nl/publicaties/livestream-2/ 
<https://www.zhzveilig.nl/publicaties/livestream-2/> 

Heeft u na afloop alsnog inhoudelijke vragen dan kunt u mailen naar bestuursondersteuning@vrzhz.nl <mailto:bestuursondersteuning@vrzhz.nl> 

Vanaf de dag na deze digitale bijeenkomst zal de stream ook terug te kijken zijn op de website van de gemeente Dordrecht en op www.zhzveilig.nl 
<http://www.zhzveilig.nl> . 

 
 

Aan de burgemeesters/leden AB 
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U ontvangt de uitnodiging voor de Digitale raadsinformatieavond opdat u allen de Teams link tot uw uit beschikking heeft en desgewenst kan 
aansluiten. 

 
 

Aan alle griffiers: 
 

De uitnodiging voor de Digitale raadsinformatieavond wordt met u gedeeld met het verzoek de link met uw raad te delen. Op deze manier kunnen 
alle raadsleden aansluiten bij deze bijeenkomst, zonder aanmelding vooraf. 

 
 

Tot woensdag 30 juni! 
 

Het Covid-19-team van de VRZHZ 
 
 

Teams-link 
 

Graag uw aandacht voor de spelregels voor een prettig verloop van de digitale bijeenkomst. 
 
 

• De gespreksleider geeft aan wanneer u via uw microfoon een vraag kunt stellen. 
 

• Alle deelnemers zetten hun camera uit. 
 

• Alle deelnemers dempen de microfoon. 
 

• Hierdoor wordt ruis op de lijn voorkomen. 
 

• Wilt u een vraag stellen tijdens deze avond? Gebruik dan de chat-functie in teams. U gebruikt daarvoor dit icoon: 
 

• Uw vragen zijn zichtbaar voor alle deelnemers. De beantwoording wordt gecoördineerd door de gespreksleider. 

 
Microsoft Teams-vergadering 

 
Neem deel via uw computer of mobiele app 

 
Klik hier om aan de vergadering deel te nemen <https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_M2I0MDgzNTctOWUzMS00MTA0LWIzZjgtNGQ4ZjJiYzIzNWNk%40thread.v2/0? 
context=%7b%22Tid%22%3a%228145a5d2-2300-463d-a3f9-4ac98a763602%22%2c%22Oid%22%3a%220026ef2c-7b08-4297-bc53- 
d8cfa0c18f05%22%7d> 

 
Meer informatie <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opties voor vergadering <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/? 
organizerId=0026ef2c-7b08-4297-bc53-d8cfa0c18f05&tenantId=8145a5d2-2300-463d-a3f9- 
4ac98a763602&threadId=19_meeting_M2I0MDgzNTctOWUzMS00MTA0LWIzZjgtNGQ4ZjJiYzIzNWNk@thread.v2&messageId=0&language=nl- 
NL> 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Team Bestuurszaken, 

 

J. (Hanneke) Ouwens 

Ondersteuner RBT – covid-19 

 
 
 

<https://www.facebook.com/VRZHZ/>  <https://twitter.com/VRZHZ> www.zhzveilig.nl <http://www.zhzveilig.nl/> 
 
 
 
 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid |Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht <https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2016/06/aanrijdroute- 
leerpark.pdf> |Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht 

 
M 06 – 5017 1039 | E j.ouwens@vrzhz.nl <mailto:j.ouwens@vrzhz.nl> 
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