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Geachte heren S., S. en H., 

In uw brieven van respectievelijk 24 december (vanuit de Veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland) en 26 december jl. (vanuit de Veiligheidsregio’s Groningen en 
Twente) vraagt u aandacht voor de zorgwekkende situatie in met name de 
COVID19-capaciteit buiten het ziekenhuis en in de VVT-sector in bredere zin, waar 
de druk op de continuïteit groot is vanwege ziekteverzuim en de 
quarantainemaatregelen. U refereert ook aan gedane verzoeken om militaire 
bijstand in het openbaar belang (MSOB) vanuit de drie Veiligheidsregio’s. Ik ben 
het met u eens dat de continuïteit van de zorg en de bescherming van kwetsbare 
mensen enorm belangrijk is. Ik stuur u deze brief mede namens de minister van 
Justitie en Veiligheid en de minister van Defensie.  

Naar aanleiding van vragen van diverse partijen over de aanvraagprocedures, 
coördinatie en besluitvorming over de verschillende vormen van bijstand heb ik de 
bestaande afspraken nogmaals op papier gezet en aangescherpt (zie bijlage). Ik 
heb tijdens de Kerstdagen en vandaag ook contact gehad met het initiatief Extra 
Handen voor de Zorg en het Nederlandse Rode Kruis met de vraag assistentie in 
de regio te verlenen gelet op de urgente problematiek bij een aantal organisaties.  
Dat is voor een deel ook gelukt. We zullen ook de genoemde MSOB-verzoeken 
(opnieuw) beoordelen. 

We spreken tijdens het aankomende Veiligheidsberaad nader over deze 
problematiek en hoe we die samen kunnen aanpakken.   

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge 


