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Compensatieregeling meerkosten Coronacrisis

Hooggeachte heer De Jonge,
Naar aanleiding van de coronacrisis heeft u op grond van meerdere aanwijzingen, op basis van artikel 7 Wet Publieke Gezondheid, de voorzitters van veiligheidsregio’s
opgedragen om maatregelen te nemen om het coronavirus te bestrijden en toe te zien op
de handhaving daarvan. De genomen maatregelen, zoals die in noodverordeningen zijn
vastgelegd, hebben een forse inspanning gevraagd van de veiligheidsregio’s en het
Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform van die regio’s. Een inspanning die ook
resulteert in extra financiële kosten voor de veiligheidsregio’s en gemeenten. Daarbij kan
onder andere gedacht worden aan kosten voor juridische bijstand in verband met het opstellen en implementeren van noodverordeningen, de inzet van extra personeel om de
maatregelen te handhaven, de kosten voor het LOT-C alsmede eventuele kosten als gevolg van toegekende nadeelcompensaties.
Toezegging
In het Veiligheidsberaad van 8 juni jl. heeft u te kennen gegeven meerkosten te willen
compenseren. Deze toezegging had echter alleen betrekking op de kosten van GGD-en.
Ik vraag u nadrukkelijk deze toezegging uit te breiden naar de gemaakte meerkosten
door veiligheidsregio’s (individueel en collectief via het Veiligheidsberaad) en het LOT-C.
Inventarisatie
Momenteel wordt een inventariserend onderzoek naar deze kosten uitgevoerd door
hetzelfde onderzoeksbureau dat ook de meerkosten voor de GGD-en en gemeenten in
beeld brengt. Vanuit de veiligheidsregio’s is ambtelijk reeds aangegeven hierbij aan te
haken. De verwachting is dat de eerste inventarisatie op korte termijn gereed zal zijn.
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Graag verneem ik of de gemaakte meerkosten door de veiligheidsregio’s, het
Veiligheidsberaad en het LOT-C als gevolg van de coronacrisis door uw ministerie
worden vergoed en op welke wijze dit kan worden afgehandeld.
Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

