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Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de corona crisis en de gevolgen die dat voor onze 
samenleving heeft. In deze brief staan we opnieuw stil bij de Drentse bestrijding van het corona virus. Helaas 
is het aantal besmettingen in Nederland recent zo snel opgelopen dat aanvullende landelijke maatregelen 
nodig zijn. We onderschrijven de noodzaak van de maatregelen die maandag door premier Rutte en minister 
De Jonge bekendgemaakt zijn. Hoewel het aantal besmettingen in Drenthe in absolute getallen niet zo fors 
toeneemt als in de Randstad, zien we ook in onze provincie een opmars van het virus die zich vertaalt in een 
snelle groei van het aantal corona patiënten en helaas ook sterfgevallen. Een zorgelijke ontwikkeling die we 
alleen tot staan kunnen brengen door de bekende regels na te leven. Als we daar niet in slagen liggen 
ziekenhuizen en  IC’s  binnen afzienbare termijn weer vol, komt de reguliere zorg in de knel en raakt het 
zorgpersoneel  opnieuw overbelast. Bovendien is een tweede lockdown dan welhaast onvermijdelijk. Tegen 
die achtergrond doen wij een klemmend beroep op de inwoners van onze provincie om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. 
 
Net als in de afgelopen maanden spannen de Drentse overheden zich samen met de GGD in om het aantal 
besmettingen terug te dringen. In deze raadsbrief informeren wij u over onze aanpak. Wij hebben de 
noodverordening die op 29 september van kracht is geworden reeds met u gedeeld.  
 
Continuïteit van de zorg 
 
In Drenthe loopt het aantal besmettingen de afgelopen weken snel op. Wij constateren uitbraken bij 
sportverenigingen en ook blijkt opnieuw hoe kwetsbaar bewoners van verpleeg- en zorghuizen zijn. We zien 
de groei van het aantal besmettingen ook terug in het onderwijs, waar soms alweer klassen naar huis 
worden gestuurd vanwege een zieke medeleerling of leraar. Daarnaast doen zich meer besmettingen voor 
die terug te leiden zijn naar de werkvloer. We zien dat terug in de snel oplopende cijfers. Dat heeft gevolgen 
voor het testen en het bron- en contactonderzoek. De GGD wordt geconfronteerd met een tekort aan 
testmateriaal. Door de stijging van het aantal besmettingen en onvoldoende beschikbaarheid van personeel 
komt daarnaast  het bron- en contactonderzoek zodanig  in de knel dat het nu risico gestuurd plaatsvindt. 
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In de afgelopen weken wilden zoveel mensen zich laten testen, dat GGD Drenthe kampt met wachttijden. 
Zelfs beroepsgroepen die sinds kort met voorrang kunnen worden getest ervaren deze wachttijden. Ook 
wreekt zich dat er in Nederland onvoldoende laboratorium capaciteit is om de vele testen te verwerken, 
waardoor uitslagen langer dan voorzien op zich laten wachten. We stellen daarnaast vast dat er commerciële 
teststraten worden ingericht. Die brengen een risico met zich mee voor de publieke capaciteit. Op korte 
termijn komen er meer testen beschikbaar. De verwachting is dat de wachttijden gaan afnemen en mensen 
met klachten weer binnen 24 uur kunnen worden getest. 
 
Inmiddels loopt in Nederland het aantal besmettingen zo snel op dat ook in de ziekenhuizen de opname van 
patiënten stijgt en er weer meer mensen op de IC’s komen te liggen. Dat betekent dat er nu al weer 
patiënten uit andere delen van het land in het kader van spreiding van de zorg zijn opgenomen in noordelijke 
ziekenhuizen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg  is hier op Noord-Nederlandse schaal op voorbereid. 
 
Naleefgedrag 
 
We zien over de brede linie dat het naleven van de richtlijnen in Drenthe dreigt  te verslappen. Een 
compliment willen we geven aan de mensen die de regels wel respecteren, aan ondernemers die hun 
verantwoordelijkheid nemen en organisatoren die hun uiterste best deden en doen onder moeilijke 
omstandigheden een coronaproof evenement neer te zetten. Zoals zovelen al hebben benadrukt: het virus is 
er nog steeds en het is ons op dit moment weer de baas. Alleen ons eigen gedrag kan er toe leiden dat de 
besmettingen dalen. Anders zorgt de tweede golf voor een nieuwe ontwrichting van onze samenleving en 
een te zware belasting van de zorgsector. 
 
We gaan onverminderd door met toezicht en handhaving. Extra aandacht is er voor die plekken, waar veel 
mensen samenkomen of waar we meldingen van krijgen. Het is inmiddels juridisch geregeld dat BOA’s ook in 
andere gemeenten ingezet kunnen worden. Op die manier helpen we elkaar waar nodig. 
 
Evenementen 
 
In het Regionaal Beleidsteam hebben de burgemeesters in de afgelopen maand stilgestaan bij evenementen 
die in het najaar en de winter normaal op stapel  staan. Wij willen onze waardering uitspreken voor de wijze 
waarop bijvoorbeeld FC Emmen en de organisatoren van races op het TT circuit de uitvoering en naleving van 
de richtlijnen in acht hebben genomen. 
 
Nu er nieuwe landelijke maatregelen gelden en de effecten pas over enkele weken zichtbaar zijn, is het 
ongewis of evenementen wel  door kunnen gaan. Zo is het NK Tijdrijden dat op 7 oktober in Emmen zou 
plaatsvinden afgelast. Andere sportevenementen zoals de Superprestige in Gieten gaan in aangepaste vorm 
wel door. Eerder gaven  carnavalsverenigingen al aan dat zij hun festiviteiten hebben afgelast. Grote 
sinterklaasintochten gaan niet door. En ook de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten zullen niet op 
reguliere wijze verlopen. 
 
Campagne 
 
We grijpen de start van de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’ op 6 oktober aan om ook op Drentse 
schaal een campagne te starten: Drenten voor elkaar. Het is de opzet om die campagne interactief te maken. 
We roepen alle Drenten op een bijdrage te leveren. We zijn benieuwd naar hun verhalen, waarom ze het van 
belang vinden om zich aan de maatregelen te houden. Die verhalen, maar ook andere belangrijke corona-
informatie is te vinden op een nieuwe website www.drentenvoorelkaar.nl  We hopen dat het een platform 
wordt waar mensen ervaringen kunnen delen en elkaar inspireren om vol te houden. Wij nodigen u uit om 
hier ook een actieve bijdrage aan te leveren.  
 
De campagne, die mede ontwikkeld is met Marketing Drenthe, richt zich op een positieve manier op alle 
inwoners van onze provincie. Speciale aandacht verdient de jeugd. We verkennen mogelijkheden hoe we 
scholen bij de campagne kunnen betrekken. En we kijken hoe we scholieren zelf ideeën kunnen laten 
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ontwikkelen. Verder wordt de campagne ook zichtbaar op straat. We gaan rode paraplu’s uitdelen met 
daarop teksten die verwijzen naar de corona-regels. 
  
 
Economie/financiën 
 
De Drentse gemeenten hebben ingestemd met een derde economisch steunpakket dat loopt tot 31 
december. Het pakket biedt een breed scala aan maatregelen die bedoeld zijn om Drentse ondernemers te 
ondersteunen om door de crisis te komen. 
 
Veel horecaondernemers hebben de gemeenten benaderd met de vraag of zij winterterrassen mogen 
inrichten. Zij zien in de exploitatie van deze terrassen een mogelijkheid om het inkomstenverlies in de eerste 
helft van het jaar te compenseren. De huidige noodverordening maakt winterterrassen mogelijk. Er zijn door 
het Regionaal Beleidsteam afspraken gemaakt waaraan de terrassen moeten voldoen. Het is aan de 
gemeenten zelf om richtlijnen en eisen op te stellen over onderwerpen als openbare orde en veiligheid of 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de bouwwerken.  
 
Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en 
armoede te versterken. Daarvoor komt 146 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat als gevolg van 
de coronacrisis meer mensen te maken krijgen met financiële problemen. De 146 miljoen is bedoeld om 
gemeenten te hulp te schieten voor de naar verwachting grotere toestroom van hulpvragen. Daarnaast komt 
er extra inzet om armoede in gezinnen eerder te signaleren. De hoop van alle partijen is dat mensen snel aan 
de bel te trekken bij geldzorgen, weten waar zij aan kunnen kloppen en zo problematische schulden 
voorkomen. 
 
Enkele weken geleden verscheen het rapport ‘Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten 
bij Drentse gemeenten’ dat in opdracht van de Vereniging Drentse Gemeenten en de provincie is geschreven. 
Uit het rapport komt een  somber financieel perspectief voor de gemeenten naar voren. Voorzieningen staan 
onder voortdurende druk en er bestaan grote zorgen over de maatschappelijke en financiële effecten van de 
corona crisis op middellange en langere termijn. Het rapport is aangeboden aan Tweede Kamerleden 
vergezeld van de oproep om gemeenten meer financiële armslag te geven. 
 
Ontheffing theaters 
 
Wij bieden op basis van de nieuwe noodverordening ruimte aan de theaters in Hoogeveen, Emmen, Meppel  
en Assen om meer dan 30 bezoekers te ontvangen. De voorzitter van de Veiligheidsregio verleent hiervoor 
een ontheffing op basis van het criterium dat dit gaat om samenkomsten in gebouwen die van groot belang 
zijn voor de culturele infrastructuur in de regio. Wij vinden het bieden van deze ruimte verantwoord omdat 
de theaters werken met corona protocollen. Voor een beperkt aantal andere theaters kijken wij naar 
mogelijkheden voor het leveren van maatwerk.   
 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
 
De verwachting is dat de tijdelijke wet covid-19 in oktober door de Tweede Kamer wordt behandeld. Deze 
wet dient als vervanging van de noodverordeningen die sinds het uitbreken van de corona crisis van kracht 
zijn. Het wetsvoorstel biedt u meer mogelijkheden om met de burgemeester en het college richting te geven 
aan de invulling van het lokale corona beleid. 
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Tot slot 
 
Helaas is er sprake van een tweede golf en zien wij ons geconfronteerd met een snelle opmars van het virus 
in Drenthe. Met de aanvullende landelijke maatregelen hopen we het virus voor een tweede maal de kop in 
te drukken. Maar dat lukt alleen als we de regels naleven. Daarom: houd afstand, vermijd drukte, blijf thuis 
bij klachten en laat je testen. We stellen het zeer op prijs als u in uw eigen omgeving deze boodschap ook 
onder de aandacht brengt en deelt. Want onveranderd luidt het motto dat wij alleen samen corona onder 
controle krijgen.        
 
   
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
 

 


