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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Bevoegdheden en communicatie met betrekking tot het coronavirus
Inleiding
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Hollands Noorden (GGDHN), de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en de
gemeente/burgemeester hebben diverse bevoegdheden met betrekking tot het coronavirus
(COVID-19).
Kernboodschap
Nederland kent inmiddels een aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus. Bij de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt de situatie nauwlettend gevolgd. De GGDHN
coördineert de bestrijding van de infectieziekte in de regio. Het RIVM is vooralsnog leidend in de
communicatie over het virus. Op de website van het RIVM staat o.a. een vraag- en antwoordlijst
over het coronavirus.
Het coronavirus is aangemerkt als een ‘A-ziekte’. Dat betekent dat huisartsen een meldingsplicht
hebben en dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord onder andere de
bevoegdheid heeft om quarantaine of isolatie op te leggen, scholen of gebouwen te sluiten en/of
evenementen af te gelasten. Besluiten door de voorzitter van de VRNHN worden genomen in
overleg met de burgemeester(s) van de gemeente(n).
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Consequenties
Binnen de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard is een kernteam actief op dit
onderwerp. Het kernteam is in nauw contact met de RIVM, GGDHN en VRNHN.
Communicatie
De Veiligheidsregio NHN informeert de gemeenten actief. Zij hebben ons gevraagd onze
communicatiekanalen beschikbaar te stellen voor het delen van informatie met inwoners. Het
heeft geresulteerd in een bericht op de gemeentelijke website. Ook verdere berichtgeving zullen
wij actief publiceren. Zo is het algemeen Landelijk informatienummer 0800-1351 actief.
Vervolg
Uiteraard informeren wij u over dit onderwerp wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.
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