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in NL). 2) Daarom
vroegsignalering (fitto-fly
verklaring, temp meten)
door vliegmaatschappij
(KLM). Dit past binnen IATA
regels + past bij rol van KLM
als werkgever). (KLM doet
dit sinds gîster)3) tijdens
vlucht krijgen passagiers
dringend advies om thuis 2
wkn in quarantaine te gaan
(÷ info over NL maatregels).
4)breder kijken naar
vliegverboden ri 10-4: als
huidige aflopen
- Pasen/meivakantie:
grensverkeer personen
auto’s met DUI is al 68%
afgenomen (BEL -84%);
bezetting huisjes ed is max
10-15%, lijn wordt: 1) grens
blijft open (goederen!
grenswerkers); 2) alg
,fr%r ..—k 1
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blijft open (goederen!
grenswerkers); 2) alg
oproep tot thuisblijven: ook
in BLL en DUI een
campagne hierop 3) Kmar
gaat ontmoedingsbeleid bij
de grens doen (bv auto met
caravan vragen waar hij
naartoe gaat) 4)
Veligheidsregio’s hebben
bevoegdheden (cf mccb
besluit vakantieparken +

sluiten wasgelegenheden).
- Caribisch NL/Koninkrijk:
vandaag in mccb
herbevestiging afspraken
van dinsdag (was ruis over +

DEF heeft opdracht nodig
voor vervoer materiaal). In
mccb volgende week komt
breder pakket eilanden +

communicatie
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- Caribisch NL/Koninkrijk:
vandaag in mccb
herbevestiging afspraken
van dinsdag (was ruis over +

DEF heeft opdracht nodig
voor vervoer materiaal). In
mccb volgende week komt
breder pakket eilanden +

communicatie

Zette een vraagteken bij ‘Ti.
Van iccb naar mccb:
- vluchten vanuit VS wordt
lijn: 1) er is geen omt advies
voor vliegverbod uit VS/NY.
Er is wel maatschappelijke
onrust (cabine personeel +

in NL). 2) Daarom
vroeg signalering (fitto-fly

0
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Ti. Nav je vraag bij de grens:
de Krnar heeft geen
bevoegdheid om iemand
tegen te houden als iemand
toch doorrijdt. Daar is nu
geen titel voor. Dan zouden
we de grens moeten sluiten.
Gegeven de lage aantallen
boeking en en sterke afname
reisbewegingen personen is
de verwachting dat het
probleem overzichtelijk is.
Kmar blijft het autoverkeer
monitoren om te zien of dit
wijzigt

vr 3 apr I3:3

0
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Bricht
15 am. 15 Ei

Uit iceb naar mccb:
1. delen beeld stand v zkn
en huidige OMT advies:
waaronder
- beperken besmetting in
verpleeghuizen
- Tav onderwijs openen kdv
+ primair onderwijs (P0) in
modellering nauwelijks
verschil ic bezetting; VO
mogelijk meer door
regionale karakter: meer
inzicht nodig tav rol
kinderen voor advies
2. Tbv besluitvorming
volgende week gekeken
maar gerichte uitvraag aan
OMT tbv iccb/Mccb 21-4:
tijdens iccb gesproken om
niet alleen te kijken effect
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tijdens iccb gesproken om
niet alleen te kijken effect
openen (delen) primair
onderwijs (P0); maar ook
naar voortgezet onderwijs
(VO) en mbo apart nemen.
VO belangrijk om mee te
nemen irt “bezighouden”
jeugd; als je kijkt naar
sporten jeugd, ook kijken
naar openen VO. Rekening
houden met verkeer. Mbo
apart ivm grotere regionale
functie. Wel vragen aan
omt. Verder uitvragen
contactberoepen en
mogelijkheden sport (onder
welke voorwaarden kan dit)
3) er liggen 2 brieven voor
in mccb: cultuurfonds en
sierteelt. beiden ambtelijk
afgestemd (FIn ook
akkoord).

0
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afgestemd (Fin ook
akkoord).
in iccb gemeld (niet in
mccb)
4) vanuit bz: er zijn 150
Italianen naar Rome
gebracht + er wordt een
calamiteiten hospitaal aan
Spanje geleverd. Wordt
verder gekeken naar hulp
aan Italië

Cc
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Fin: wel het voornemen dat
we iets gaan doen voor de
sierteelt naar buiten
brengen (omdat fnv dat wil);
maar niet de brief nog
versturen; eerst brief beter
afstemmen.

Cc

Mes s e
vr 17 p r, 1

Ik begrijp dat jullie om 12 u
spreken ovër omt advies
aanvraag. ik had szw net
aan de lijn: ocw schijnt aan
te sturen op in de aanvraag
(vni) gedeeltelijke
openstelling van het P0.
Szw gaf aan dat dit echt
voor de kinderopvang lastig
zo (niet onmogelijk) is. Ik
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Ik begrijp dat jullie om 12 u
spreken over omt advies
aanvraag. Ik had szw net
aan de lijn: ocw schijnt aan
te sturen op in de aanvraag
(vnl) gedeeltelijke
openstelling van het P0.
Szw gaf aan dat dit echt
voor de kinderopvang lastig
zo (niet onmogelijk) is. Ik
vind dat zelf inhoudelijk
lastig uitleghaar (want of
het is veilig of niet) en voor
de arbeidsparticipatie doet
het weinig begrijp ik (omdat
mensen meer kinderen
hebben). Kortom: goed om
te weten. En in elk geval ook
te vragen naar volledige
openstelling po.

0
0
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Bericht
‘î’ 29 ipr. 12

Uit iccb naar mcclx:
1) ter besluftvorrning ligt
voor: opdrachtverlening
anderhalverneter
samenLeving. Is akkoord
sgo. Betreft politieke
afh echti ng
2) ter gedachtevorming
komen dilemma’s tav
vervoersstromen en 0V. l&w
heeft als start verschillende
uitgangspunten
geformuleerd die nog veel
discussie en vragen
oproepen. Goed om scherp
te hebben: De
uitgangspunten liggen
nadrukkelijk niet voor ter
besluitvorming.
Besluitvorming op
tfltcincisnuntn is rnnIinit
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uitgangspunten is impliciet
besluitvorming op
maatregelen. Bv.
uitgangspunt l&W tijdens de
iccb: voorlopig geen
recreatief gebruik openbaar
vervoer en beperkt voor
onderwijs (mbo/ho). Dit
uitgangspunt bevat impliciet
consequenties voor keuzes
tav mbo en hbo/wo en
recreatieve sector. Afspraak
iccb: bij integrale weging
wordt OV/vervoersstroom
betrokken (dus niet
andersom: nu keuzes tav ov
maken waardoor andere
besluiten al “vast” staan).
Vanuit de vei!igheidsregio’s
(mi terecht) aandacht
gevraagd voor regionaal
ruimte en gemeenten
voortouw laten nemen waar

0
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gevraago voor regionaai
ruimte en gemeenten
voortouw laten nemen waar
mogelijk (niet alles uit Den
Haag te regelen).

Cc

S CJ S?

vr -i rn&

[t icht
chi2rnS?I:.;..
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Cc

wo 13 mei

Ti terugkoppeling gesprek v
Rijn met (koepel van)
sportscholen (NL actief): 1)
sportscholen komen met
extra maatregelen tbv
hygiëne (en aerosolen).
Martin heeft aangegeven
bereid te zijn de extra
maatregelen voor te leggen
aan het OMT om te kijken of

0
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Ti terugkoppeling gesprek v
Rijn met (koepel van)
sportscholen (NL actief): 1)
sportscholen komen met
extra maatregelen tbv
hygiëne (en aerosolen),
Martin heeft aangegeven
bereid te zijn de extra
maatregelen voor te leggen
aan het OMT om te kijken of
eerdere openstelling kan.
Daarbij duidelijk
aangegeven dat vws niet
verwacht dat binnensporten
per 1-6 mogelijk is (maar
later; ws per 1-9). De sector
(NL actief) levert op korte
termijn iets tbv OMT advies
2) een bedrijf met 18
sportscholen (biggym) is
naar de rechter gestapt om

0
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naar de rechter gestapt om
eerder open te gaan (verwijt
richting de Staat:
onbehoorlijk bestuur). Kort
geding op 20-5 (dag van
debat). Verwachting
landsadvocaat is dat lijn van
overheid gewoon stand
houdt. De sportschool is
niet aangesloten bij NL
actief, NL actief neemt
afstand van de actie
3) vanmiddag om 14:30
heeft van Rijn een gesprek
met de KNVB over effecten
corona. Verwachting: vraag
om extra geld (bedragen
van 135-400 mln gehoord).

Cc

] 3 mr.i 1.?

0
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Ti uit iccb naar mccb: liggen
2 adviezen voor mbt
toerisme:
1) advies binnenlands
toerisme: mijden drukte÷
reserveer vooraf+
veiligheidsregios houden
toezicht en evt handhaven.
2) advies Duits toerisme
naar NL: regulering door
ontmoedigen spontaan
weekend naar NL, verplichte
reservering en triage.
Toezicht door KMar bij
drukte grens en
veiligheidsregios. Alles
monitoren.

C

0
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d 19mei22

Even een check: je hebt
vorige keer in het
kamerdebat gezegd dat een
paar zinnen over de
strategie van het kabinet cf
de tekst van de handelingen
in de voortgangsbrief
zouden komen.
De huidige tekst over de
strategie in de
(concept)brief is zoals Hugo
en jij hebben besproken en
dekt de lading van de
handeling, maar verwijst
daar niet naar en is niet
letterlijk cf handeling zoals
je in TK hebt gezegd.
Ik begrijp van VWS dat
Hugo met jou heeft
afgesproken dat dit niet
nodia is. Kloot dat? Dus is

0
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letterlijk of handeling zoals
je in TK hebt gezegd.
Ik begrijp van VWS dat
Hugo met jou heeft
afgesproken dat dit niet
nodig is. Klopt dat? Dus is
het akkoord dat er niet naar
de handelingen verwezen
wordt?

Cc

,o 20 me 1420

De GGD heeft bij een
vleesverwerkend bedrijf
(Vion) mensen getest op
Covidl9. Er blijken veel
werknemers besmet te zijn
(1 op de 4 of 5). lvm het
besmettingsgevaar mag de
NVWA niet meer op deze
locatie werken en daarom

.1 .1 1”• I• 1
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besmettingsgevaar mag de
NVWA niet meer op deze
locatie werken en daarom
moet het bedrijf dicht.
Verder is nog veel
onduidelijk. LNV stuurt zo
nog voor het debat een brief
naar de TK met alle feiten +

de procesopmerking dat
min LNV samen met min
SZW en min VWS de TK
informeert zodra meer
duidelijk is. Daar kun je in
het debat naar verwijzen.

Cc

o 20mei 1L-

Ti. gister na de mccb kwam
al het signaal dat er in zuid
Limburg 3, mogelijk 4

0
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Ti, gister na de mccb kwam
al het signaal dat er in zuid
Limburg 3, mogelijk 4
leraren op een basisschool
besmet zijn met corona. De
ggd is bron en contact
onderzoek gestart. De
school heeft 1O’leraren: 3
zijn besmet; 1 mogelijk en 2
zijn partners van zieke
leraren. Kortom: van de 10
leraren mogen er 6 niet
werken. De school wil
permissie van ocw om te
sluiten. Ocw wil dit niet:
want dat zou percent zijn en
er kan ook onderwijs op
afstand gegeven worden
door de 2 leraren niet ziek
zijn. Kortom: mogelijk komt
4—4.4 S (fl fl t 4-’. fl 4-4 ,—‘.-Ç ‘.‘. -. r,. es
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door de 2 leraren niet ziek
zijn. Kortom: mogelijk komt
dit vanavond of morgen
naar buiten. Weet dat de
ggd bezig is met
achterhalen van de oorzaak.

Cc

zo 2 mei ib

Ti: op verzoek van Hugo
heb ik je
achtergrondstukken
gemaild voor een overleg
over de inzet van NL op
vaccinontwikkeling voor
Covidl9.
Hugo mikt op een overleg
morgenavond, maar dit
staat nog niet vast (je
secretariaat moet nog met

0
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staat nog niet vast (je
secretariaat moet nog met
jou overleggen). Om je wel
de gelegenheid te geven de
stukken te lezen -als je dat
wilt- heb ik ze gemaild.
In de mail heb ik de kern van
de stukken samengevat. Ik
kan ook evt morgen tijdens
het actua eea toelichten.

C

vi 27 ni

Uit iccb naar mccb:
Nav Omt advies
- omt advies Tav
sportscholen/sauna’s:
stapeling van versoepeling
maakt dat onzekerheden te
groot zijn. omt ka. nu geen
positief advies geven over

0
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positief advies geven over
sportscholen. Algemeen lijn
omt is om eerst de effecten
van versoepeling per 1-6 af
te wachten. lao en BAO
kwamen met advies: blijf bij
de routekaart.
lccb advies: nu geen extra
versoepelingen, maar
heroverweeg routekaart
integraal richting 24-6.
Laat casino’s en speelhallen
hierin meelopen.
- Tav toerisme: voorstel voor
uitvraag omt advies
toerisme voor volgende
week werd gesteund, maar
het is te vroeg om positief te
zijn over toerisme. Besluit
ligt volgende week voor; kijk
uit voor een te positieve
toon in woordvoeringslijnen
(vzsl nn7PkPrhrhn Pfl

KIO) 0
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uit voor een te positieve
toon in woordvoeringslijnen
(veel onzekerheden en
uitwerkingsvragen)
- Tav (para-commercie)
sportkantînes geen
eenduidig iccb-advies: deel
vindt gesloten houden lastig
îrt commerciële horeca; deel
ziet opening als een
versoepeling
(studentensociëteiten vallen
ook onder
verenigingskantines),
Advies is om mee te nemen
in integrale herweging omt
24-6.
- slachthuizen: stand van
zaken wordt in mccb
toegelicht door min LNV
- tijdens iccb was alleen
concept-omt advies
beschikbaar. In definitief

0




