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Schriftelijke vragen van de raad 

 

Van:  J. Zwaan (CDA) 

Aan:   De burgemeester van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:    

onderwerp:  aanpak COVID-19 

ingediend op:  9 maart 2020 

wijze van beantwoording:  Schriftelijk 

doorgezonden aan college/ 

overige raadsleden op:  9 maart 2020 

 

Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 
De CDA-fractie stelt i.v.m. de aanpak inzake COVID-19 de volgende schriftelijke vragen 
aan de portefeuillehouder. 
 
Vragen: 
 
1. Aangezien de aanpak van COVID-19 een gemeentegrensoverschrijdende benadering 

vraagt met een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties, vragen wij ons af 
hoe de portefeuillehouder met Veiligheidsregio Hollands Midden in overleg is en welke 
afwegingen er gemaakt worden om ons goed voor te bereiden op een eventuele 
uitbraak in Hillegom en de veiligheidsregio? 

2. Is er binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden reeds opgeschaald naar GRIP 4?  
a. Zo niet, wordt dit op dit moment overwogen? 

3. Kan de portefeuillehouder een continuïteitsinschatting maken om in beeld te krijgen 

of de dienstverlening door de gemeente kan worden voortgezet bij een substantiële 
uitval van zieke medewerkers door COVID-19? 

 
In verband met het feit dat de ontwikkelingen rond de uitbraak van COVID-19 elkaar snel 
opvolgen zouden wij bovenstaande vragen graag per ommegaande door de 
portefeuillehouder beantwoord krijgen.  

 

 

datum antwoordbesluit burgemeester: 9 maart 2020 

afhandeling in commissievergadering: 14 mei 2020 

 

Antwoord portefeuillehouder: 

 

Kortheidshalve verwijs ik u naar de e-mail aan de raad d.d. 5 maart 2020. Namens het 

college heb ik u geïnformeerd over de lokale aanpak rondom het Corona virus. Daarin heb 

ik vermeld dat ik u op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen. Uiteraard is in 

bepaalde situaties het crisisplan van toepassing, maar daar wil ik niet op vooruitlopen in 

de communicatie. Afgelopen week hebben de burgemeesters van de Veiligheidsregio 

Hollands Midden met elkaar gesproken. We hebben daar nogmaals benadrukt dat de lijn 

is om adviezen van het RIVM en de GGD Hollands Midden op te volgen en om door te 

verwijzen naar deze instanties. Om maatschappelijke onrust te voorkomen verzoek ik ook 

u als politieke fractie om deze lijn te volgen en dit soort schriftelijke vragen en meningen 

niet via de media te delen. Ik wil u vragen om terughoudend te zijn met communiceren. 

Dit om verschillende berichtgeving te voorkomen. Vanuit de gemeente verwijzen we al 



een aantal weken op onze website door naar het RIVM en de GGD, zo verstrekken wij 

dagelijks actuele informatie. Deze week informeren we inwoners ook via De Hillegommer. 

 

Ik begrijp dat u deze situatie op de voet volgt. Dat doe ik als portefeuillehouder, c.q. het 

college uiteraard ook. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan verzoek ik u die één op 

één met mij op te nemen. 

 

 

 


