Toelichting bijlage Corona risico scenario's

Toelichting ‘bijlage Corona Risico Scenario’s’ bij projectaanvraag Brabant C
Met ingang van 2021 vraagt Brabant C iedereen die een financieringsaanvraag indient om als (verplichte) bijlage
een risico analyse toe te voegen met betrekking tot de invloed van (maatregelen in het kader van) de
coronapandemie.
Hierin geeft u aan welke verschillende scenario’s de maatregelen opleveren voor uw project. Elk scenario is
gekoppeld aan een ander maatregelenniveau van de overheid/RIVM en heeft daardoor specifieke invloed op het
verloop, de uitvoering en de opbrengst van uw voorgenomen project.
Hanteer hierbij de volgende aanduidingen:
- risiconiveau Waakzaam
- risiconiveau Zorgelijk
- risiconiveau Ernstig
- risiconiveau Zeer Ernstig (lockdown)

1. Uitleg:

(bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/over-risiconiveaus)

Waakzaam: De situatie is beheersbaar. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn.
Het bron-en contactonderzoek is overwegend effectief. Maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven.
Er is voldoende zorgcapaciteit. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten
functioneren.
Zorgelijk: De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om
kwetsbare groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief.
Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met
aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te
keren naar een beheersbare situatie.
Ernstig: Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare
situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te
beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt.
Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om
(regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het
virus te krijgen.
Zeer ernstig:
Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een
beheersbare situatie (waakzaam). Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is
hoog. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is.
Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere
zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen,
kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren.
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2. Wat moet er in de ‘bijlage Corona Risico Scenario’s’ staan?
- Beschrijf per risiconiveau het scenario voor uw project. Wat is de impact? Wat zijn de mogelijkheden en aanpassingen
voor uw project en wat is uw aanpak om snel op en af te kunnen schalen? Dit document uploadt u bij Stap 6 van het
Aanvraagformulier via de knop naast kopje ‘CORONA SCENARIO BIJLAGE’
- Bij elk scenario past waarschijnlijk een andere begroting. De financiële consequenties verwerkt u in uw ‘normale’ project
begroting, door parallelle kolommen toe te voegen per corona scenario. Maak bij een meerjarig project zonodig per jaar
aparte bladen. Dit document uploadt u bij Stap 6 van het Aanvraagformulier via de knop naast kopje
‘PROJECTBEGROTING MET DEKKINGSPLAN’.
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