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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 vrijdag 15 mei kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter kort
teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad. Rianne van den Berg (directeur publieke
gezondheid) heeft ons vervolgens een update gegeven over testen en bron- en
contactonderzoek. Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op een rij:



Vanaf juni zijn er testen en een bron- en contactonderzoek beschikbaar voor
iedereen die klachten heeft.
Er wordt bij GGD IJsselland gewerkt aan vorming van een projectorganisatie voor de
komende 1 á 2 jaar door de opstelling van een een opschalingsplan met een hybride
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karakter. Cruciaal in dit plan is dat de capaciteit voor testen en bron- en
contactonderzoek snel op- en afgeschaald kan worden afhankelijk van het aantal
testen en het aantal positieve testuitslagen.
In de eerste fase (juni t/m september 2020) wordt het testen en het bron- en
contactonderzoek zo veel mogelijk gedaan met inzet van GGD-personeel, aangevuld
met externe inzet mogelijk ook vanuit regionale partnerorganisaties. In de tweede
fase (vanaf september 2020) zal meer igezet worden op externe personele inzet en
landelijk beschikbare inzet.
Er komen verschillende testlocaties in de regio IJsselland. Hiervoor hebben we een
aantal locaties op het oog.
Er wordt gezocht naar een externe locatie om de GGD-projectorgaisatie (naar
schatting 100 fte) te huisvesten.
De minister heeft toegezegd dat alle kosten die in verband met testen en bron- en
contactonderzoek worden gemaakt, vergoed worden.

Ron König (burgemeester gemeente Deventer) gaf ons een terugkoppeling uit de
bijeenkomst die belegd is rondom kwetsbare groepen. De bijeenkomst vond plaats met
organisaties die met deze groepen werken, aangevuld met wethouders die zorg in hun
portefeuille hebben. Uit deze bijeenkomst blijkt dat er zorg is over sommige groepen, maar
dat het met andere groepen juist heel goed gaat. Er zijn een aantal lijnen afgesproken die
leidend zullen zijn in de verdere uitwerking.
Jan Willem Wiggers (burgemeester gemeente Hardenberg) nam ons mee in de voortgang
van de werkgroep terrassen en horeca. Deze werkgroep is opgericht om tot een richtlijn te
komen voor het openstellen van de horeca, hoe het beste omgegaan kan worden met
terrassen en hoe het zit met hygiëne en handhaving. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld
dat binnenkort gepresenteerd zal worden.
We zitten in een GRIP4-situatie, maar dit zal niet zo blijven. Uiteindelijk zullen we van een
crisisorganisatie naar een projectorganisatie gaan, wanneer het kabinet een noodwet
presenteert. Dries Zielhuis (gemeentesecretaris Olst-Wijhe en coördinerend
gemeentesecretaris voor het RBT) vertelde dat gemeenten hierin al stappen zetten, maar
dat ook gezamenlijk gekeken wordt naar hoe dit het beste gedaan kan worden. Er wordt
hierbij een inventarisatie gemaakt van eigen opgaves en van het bestaande netwerk
enerzijds, en centrale coördinatie anderzijds.

Met de versoepelingen enerzijds en het op handen zijnde mooie Hemelvaartweekend
anderzijds, gaan we een periode tegemoet waarin het heel belangrijk is dat we ons bewust
zijn van onze eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet geeft ons meer ruimte en het is aan
ons om hier gezamenlijk en op verstandige wijze invulling aan te geven. Blijf uitkijken, en
blijf omkijken naar elkaar.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

