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Geachte leden van de Raad,
De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. Waar we in het begin nog niet
wisten hoe lang dit zou duren, weten we inmiddels dat het virus voorlopig nog onder ons is.
Dat vraagt veel van ons allen; aanpassingsvermogen, innovatiekracht en volharding.
Als gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland zijn wij samen deze strijd aangegaan. Na
elke vergadering van het Regionaal Beleidsteam informeer ik u over de stand van zaken bij
de GGD 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 10 juni kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst schetste Operationeel
Leider Arjan Mengerink het beeld en koppelde waarnemend voorzitter Ron König terug uit
het Landelijk Veiligheidsberaad. Rianne van den Berg (directeur publieke gezondheid) heeft
ons vervolgens meegenomen in de ontwikkelingen rond de bestrijding van het virus.
Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op een rij:


Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het
coronavirus. Tussen 1 en 9 juni zijn 2383 tests afgenomen in onze regio.
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1 op de 4 mensen die getest zijn, wonen niet in onze regio. Zij worden wel getest in
één van onze vier teststraten omdat dit voor hen op dat moment het dichtst
bijzijnde punt is.
Van de mensen die getest zijn en die wél in onze regio wonen, is 1,3% positief. Bij de
inwoners die positief zijn getest, is door het team Infectieziektenbestrijding van de
GGD intensief bron- en contactonderzoek ingezet.
Het voorkomen van groepsbesmettingen (bijvoorbeeld bij verzorgings- en
verpleegtehuizen, asielzoekerscentra en slachthuizen) heeft onze volle aandacht.
We brengen hiervoor zogeheten ‘hotspots’, plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen, soms onder risicovolle omstandigheden in kaart.
In aanvulling hierop werken we aan een plan van aanpak voor toerisme.
Met bedrijven zoeken we contact. We wijzen hen op hun verantwoordelijkheid als
werkgever bij nalevenvan de landelijke richtlijnen door hun medewerkers en
adviseren hen.

Vervolgens hebben we gesproken over omgang met evenementen na 1 september. We
hebben hiervoor een memo vastgesteld over het verschuiven van evenementen en het
handelingsperspectief. Ook verwachten we op 23 juni een uitspraak over hoe het er voor
evenementen na 1 september uit komt te zien, waarbij de vraag of deze weer zijn
toegestaan of dat het toch nog uitgesteld wordt, centraal staat.
Dries Zielhuis (coördinerend functionaris gemeentesecretarissen) heeft ons meegenomen
in de voortgang van de overgang van crisisorganisatie naar projectorganisatie. Bij het
vormgeven van de projectorganisatie voor de fase na de afsluiting van GRIP4 wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren. Bestuurlijke samenhang, coördinatie,
informatie en communicatie zijn daarbij belangrijke pijlers. Ook wordt in dit plan gekeken
naar hoe we ons voorbereiden op een eventuele tweede besmettingsgolf.
Tot slot hebben we de handhavingsstrategie behandeld. We gaan vooruit kijken: wanneer
wordt het mooi weer en waar verwachten we vervolgens drukte? Dit kunnen we
voorspellen en daarmee kunnen we ook bekijken hoe we handhaving inzetten. Hierbij
wordt de rol van de BOA onder de loep genomen; wat past nu bij een BOA en wat niet?
Wat laat je door hen doen, en wanneer komt de politie?
De crisisorganisatie zoals we deze nu kennen, loopt op zijn einde. We verwachten dat de
GRIP4-status op 1 juli wordt opgeheven. Dit kan, als de wet COVID-19 op dat moment in

werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet komt het RBT op 24 juni voor het laatst bijeen.
Dat de GRIP ‘eraf’ gaat, betekent niet dat we weer volledig terug kunnen naar normaal.
Daar zit nog een flink aantal stappen tussen. We zullen met elkaar moeten kijken naar de
‘nieuwe’ samenleving waarin we onze plek moeten vinden.
Aan dit proces werken we momenteel. We bereiden ons voor op het afleggen van
verantwoording door de voorzitter van de Veiligheidsregio aan de gemeenteraden. De inzet
is om nog voor het zomerreces een schriftelijke (tussen-)evaluatie aan de gemeenteraden
aan te bieden.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

