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Betreft 

Capaciteit VGGM bron- en contactonderzoek en communicatie coronavirus  

 

 

 

Geacht college, 

 

In Amsterdam en Rotterdam gaat de GGD voorlopig geen contacten meer bellen van met 

corona besmette personen. De GGD’s van Rotterdam en Amsterdam hebben, in verband 

met de stijging van het aantal besmette personen met het coronavirus, het bron- en 

contactonderzoek beperkt1. Dit in verband met een gebrek aan capaciteit. Deze GGD’s 

schalen wel het aantal bron- en contactonderzoeken op. Landelijk lopen alle GGD’s echter 

tegen de grenzen van hun capaciteit aan. 

 

De fractie van D66 wil graag weten of en hoe dit geldt voor de gemeente Arnhem en de 

Veiligheidsregio Gelderland Midden. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

 

1. Is de capaciteit bij de VGGM op dit moment voldoende om alle bron- en 

contactonderzoeken volledig uit te voeren? 

 

2. Zo ja, is de verwachting dat de capaciteit gezien de toename van het aantal 

besmettingen voldoende blijft? 

 

3. Indien uitbreiding noodzakelijk is voor de capaciteit van de VGGM, ligt hiervoor 

al een plan klaar? 

 

4. Worden de gemeenteraden direct geïnformeerd zodra er druk ontstaat op de 

capaciteit van de VGGM voor bron- en contactonderzoeken? Zo nee, waarom 

niet? 

 

 
1 https://nos.nl/artikel/2343195-amsterdam-en-rotterdam-beperken-contactonderzoek-landelijk-capaciteitstekort-dreigt.html  
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Daarnaast willen we gezamenlijk het coronavirus onder controle krijgen en houden. Hier 

zijn naast de VGGM meerdere partijen bij betrokken. Voor deze cruciale fase, nu het 

aantal besmettingen weer oploopt, hebben we daarom de volgende vragen: 

 

5. Wat doet de VGGM momenteel om bewoners, (zorg)instellingen, scholen, 

kinderopvang, de horeca en bedrijven gevraagd en ongevraagd van de juiste 

informatie te voorzien betreffende het corona-virus? En wat doet de gemeente 

hierin? Graag per genoemde categorie een antwoord.  

 

6. Welke plannen zijn er om de communicatie eventueel uit te breiden?  

 

7. In hoeverre wordt er voor de uitvoering van deze taken voor de coronacrisis 

gebruik gemaakt van andere organisaties? 

 

8. Wat betekent de uitvoering van deze taken voor de (andere) reguliere taken van de 

GGD? Welke andere taak wordt in welke mate minder uitgevoerd? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van D66, 

 

Patrick van Iperen 


