
 
 

 

 
 
 

  
 
 

    

     

    

    

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geachte leden van de Raad,  

De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. De landelijke overheid heeft 

dinsdagavond aangekondigd de maatregelen te verlengen.   

Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gaan wij deze strijd aan. 

Ne elke vergadering van het Regionaal Beleidsteam, informeer ik u over de medische stand 

van zaken in onze regio en over de maatregelen die wij gezamenlijk als regio nemen. In dit 

Regionale Beleidsteam zitten de burgemeesters van alle elf gemeenten alsmede onder 

meer adviseurs uit de GGD, GHOR, brandweer, politie, defensie en het OM. En natuurlijk is 

er nauwe afstemming met de Gemeentelijke Beleidsteams waar de lokale maatregelen 

wordt besloten.  

Op woensdag 1 april kwam het RBT bijeen. Commissaris van de Koning Andries Heidema 

was hierbij aanwezig. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk dat binnen het RBT 

verricht wordt. Daarnaast gaf hij aan dat het hard werken is voor de medewerkers van 

gemeenten en organisaties die nu plaatsnemen in de crisisteams. Hij roept op tot zorg voor 

de medewerkers en waar mogelijk, springt de provincie Overijssel hierin graag bij.  

De voorzitter van het ROAZ en de directeur Publieke Gezondheid schetsten ons een actueel 

beeld van de situatie rondom het coronavirus in onze regio IJsselland. Hieronder zetten wij 

voor u de voornaamste punten op een rij:  
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- De IC-capaciteit blijft een spannend vraagstuk. Momenteel worden patiënten 
overdragen aan ziekenhuizen in Duitsland. Ook wordt er een advertentie door Isala 
geplaatst dat mensen naar het ziekenhuis veilig naar het ziekenhuis kunnen komen 
omdat ze merken dat mensen niet meer durven.  

- In het overleg met Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
is de vraag gesteld over een regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in 
verband met COVID-19. Hier zijn we in IJsselland reeds mee bezig binnen het ROAZ.  

- Er is meer vraag naar psychosociale hulp.  

- Vanaf 1 april wordt ook zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen getest. De GGD heeft 

hiervoor een procedure afgesproken met de betreffende organisaties. Landelijk is 

toegezegd dat vanaf 6 april meer testmogelijkheden komen.   

- Het regionale distributiesysteem van de persoonlijke beschermingsmiddelen werkt 

naar behoren. De landelijke aanvoer is beperkt en er is nu vooral een tekort aan 

schorten. We zien allerlei initiatieven buiten de zorgsector waar we indien mogelijk 

dankbaar gebruik van maken.   

 

Hieronder treft u punten aan die zijn besproken over de maatregelen op basis van de 

noodverordening:  

- De bestrijding van de eikenprocessierups zal vanaf het paasweekend op basis van 
een plan van aanpak van de provincie plaatsvinden.  

- Eenduidige communicatie over toepassing van de noodverordening voor de 
vakantieparken heeft de aandacht.  

- Er is een handhavingskader voor samenkomsten buiten de publieke ruimte, die qua 
wetgeving ingewikkeld is. Dit gaat onder andere over samenkomsten in woningen. 
Afgesproken is dat handhaving op basis van strafrecht door de politie plaatsvindt.  

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.   

Met vriendelijke groet, 

Drs. P.H. Snijders,  
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