
Hillegom

Raadsvoorstel Besluitvormend

Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: 
datum voorstel: 
datum collegevergadering: 8 januari 2021
datum raadsvergadering: 8 januari 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: de heer Van Erk
behandelend ambtenaar: 
e-mailadres: 

Ik stel voor:

de voorzitter van de veiligheidsregio te laten weten dat de raad met instemming 
kennis heeft genomen van zijn verslag en hem te bedanken voor zijn inzet.

Inleiding
Van 12 maart tot 1 december 2020 was met het oog op de bestrijding van het Covid-19-
virus, GRIP4 van kracht in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarbij heeft de voorzitter 
van de veiligheidsregio toepassing gegeven aan artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s 
(Wvr). Op grond van artikel VIIB van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) is de 
voorzitter van de veiligheidsregio verplicht om binnen een maand na inwerkingtreding van 
deze wet (per 1 december 2020) een schriftelijk verslag als bedoeld in artikel 40, eerste 
lid, Wvr uit te brengen. Op 30 december 2020 stuurde de voorzitter van de 
veiligheidsregio dit verslag naar de griffie. 
Het presidium heeft op 17 december gevraagd het verslag als raadsvoorstel te agenderen 
om de raad in de gelegenheid te stellen het te bespreken.

Bestaand kader en context
 Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
 Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm)

Beoogd effect
 Door het verslag op deze wijze te agenderen heeft de raad de gelegenheid het te 

bespreken.

Argumenten
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft zich op een goede wijze 
gekweten van zijn taken in het kader van de bestrijding van het Covid-19-virus tijdens de 
GRIP4-periode. Hij heeft de raad regelmatig geïnformeerd over zijn besluiten, zowel 
schriftelijk als mondeling.



Kanttekeningen
Geen

Financiële consequenties
Geen

Aanpak, uitvoering en participatie
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het verslag is aan alle gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden 
aangeboden.

Urgentie
Het is gewenst om de voorzitter van de veiligheidsregio zo spoedig mogelijk te informeren 
over de reactie van de raad.

Bijlage
Schriftelijk verslag GRIP4 Covid-19 van de voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden.

Dhr. A. van Erk 
burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de burgemeester van 8 januari 2021 met als onderwerp 
Verantwoording voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm),

besluit:

de voorzitter van de veiligheidsregio te laten weten dat de raad met instemming 
kennis heeft genomen van zijn verslag en hem te bedanken voor zijn inzet.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 januari 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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