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1 Doel agendering:

Beeldvorming
Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Bijgaand treft U de concept evaluatierapportage COVID-19 over de periode 1 december 2020 
– 1 december 2021 aan, uitgevoerd door het COT. De evaluatie is in opdracht van 
Crisisbeheersing Kennemerland uitgevoerd met de bedoeling dat de VRK (in het bijzonder de 
crisisorganisatie en de GGD), partners en aangesloten gemeenten hiervan leren.

3 Achtergrondinformatie:
De bevindingen en conclusies zijn gebaseerd op een documentenanalyse waarbij tussentijdse
gehouden evaluaties, verslagen en plannen zijn bestudeerd en interviews met een direct 
betrokkenen en tot slot zijn twee online leertafelsessies georganiseerd, een sessie op 
bestuurlijk niveau en een sessie gericht op de operationele organisatie.

4 Voorstel te nemen besluit:
Het AB positief te adviseren over het voorstel:

1. bijgaande conceptevaluatie COVID-19 periode 1 december 2020 - 1 december 
2021 vast te stellen;

2. in te stemmen dat er geen aanvullende evaluatie COVID-19 wordt uitgevoerd 
over de periode na 1 december 2021 – 1 april 2022.

5 Vervolgtraject:
De bevindingen en conclusies worden gedeeld in de VRK, gemeentebesturen, partners en 
extern gedeeld met andere veiligheidsregio’s, om zo breed met elkaar te leren van de 
ervaringen in deze crisis. Daarnaast zal in een lessons learned sessie na de zomervakantie 
teruggeblikt worden op de totaalaanpak COVID-19 in de regio Kennemerland.

Periode na 1 december 2021
De periode na 1 december 2021, buiten de scope van deze evaluatieperiode, kenmerkt zich 
door een verdere openstelling van de samenleving, waarbij veel aandacht uitging naar de 
middenstand en horeca, demonstraties en de handhavingslijn. In februari heeft het kabinet 
haar lange termijnstrategie bekend gemaakt waarbij een open samenleving het uitgangspunt
is. Het beleid wordt niet meer primair gevoerd vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit 
een breder perspectief, met ook oog voor de maatschappelijke en sociaaleconomische 
continuïteit. 

Na de versoepelingen, die stapsgewijs zijn doorgevoerd, startte de oorlog in Oekraïne. Nog 
voor de afschaling van de programmastructuur COVID-19, werd de organisatie ingezet voor 
de effecten van de oorlog in Oekraïne, tot op de dag van vandaag.
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Hoewel er in deze periode veel gebeurd is, heeft dit voor de regionale crisisrespons geen 
bijzonderheden in zich gehad, die zich lenen voor een aanvullende evaluatie. Interessanter is 
te monitoren of de huidige strategie van het kabinet in de Covid-aanpak eind 2022 wel of niet
de juiste keuze is geweest.

7 Bijlage(n):
1- Conceptevaluatie COVID-19 periode 1 december 2020 – 1 december 2021

In de vergadering genomen besluit:
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