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Geachte leden van de Raad,
De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. De landelijke overheid heeft de
maatregelen verlengd tot 28 april en de verwachting is dat ook na die datum een
maatregelenpakket van kracht blijft.
Als gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland zijn wij samen deze strijd aangegaan. Na
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 15 april kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Arjan
Mengerink (Operationeel Leider) geschetst hoe het landelijke besluitvormingsproces
rondom de inrichting van de ‘anderhalvemetersamenleving’ en het eventueel verlengen
van het maatregelenpakket er uit ziet. Er was een korte terugblik op het scenariodenken
van vorige week en het strategische communicatieplan voor de komende tijd is vastgesteld.
De GGD verzorgde een presentatie over kwetsbare inwoners in relatie tot de coronacrisis.
Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op een rij:
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Over de inrichting van een extra zorglocatie in de regio voor verschillende doelgroepen
heeft het ROAZ een besluit genomen. Deze week vindt verdere uitwerking van dit
besluit plaats met o.a. de beoogde zorgaanbieder (kasier) en locatie. Op deze locatie
zullen patiënten met het coronavirus verzorgd worden die te ziek zijn om thuis te
blijven maar niet ziek genoeg zijn voor verzorging in het ziekenhuis. Palliatieve zorg is
op deze locatie ook een optie, alsmede opvang voor dak en thuislozen.
Voor mensen die zich niet vrijwillig kunnen of willen houden aan de maatregelen is een
gedwongen route ingericht. Dit betreft een reguliere route, maar dan met toevoeging
van een arts infectieziektebestrijding van de GGD en de voorzitter van de
Veiligheidsregio.
Voor GGZ-patiënten met een (vermoeden van) COVID-19 besmetting zijn twaalf
crisisbedden in isolatie beschikbaar bij Dimence in Deventer. Ten behoeve van het
horen inake de WvGGZ zal de psychiater van de crisisdienst zoekt hierbij samen met de
(loco-)burgemeester naar een passende invulling voor het horen zoeken.
Voor kwetsbare groepen te weten zorgmijders, dak- en thuislozen, mensen met
psychiatrische problemen en jeugd zijn afspraken gemaakt over oplossingsrichtingen.
Dit zal binnen de gemeenten verder opgepakt worden.

De directeur Publieke Gezondheid schetste ons een actueel beeld van de situatie rondom
het coronavirus in onze regio IJsselland. Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op
een rij:







De belasting op de IC’s en in ziekenhuizen blijft hoog, maar de toestroom van
coronapatiënten neemt af.
In de VVT-sector is het erg spannend. Er zijn veel coronabesmettingen, onder bewoners
maar ook onder zorgpersoneel. De testcapaciteit voor zorgpersoneel buiten het
ziekenhuis is ruim voldoende bij de GGD aanwezig, we zetten er op in dat hier nog meer
gebruik van gemaakt wordt.
De aandacht in de media is verlegd naar de VVT-sector. Hierover verschijnt in De
Stentor van vrijdag 17 april een interview met Frank Kodden namens deze sector,
Rianne van den Berg namens de GGD en Peter Snijders als voorzitter van de
Veiligheidsregio IJsselland. Een delegatie vanuit het RBT gaat het gesprek aan met
enkele zorgbestuurders om steun te bieden waar mogelijk.
Er is landelijk een andere PBM-verdeling vastgesteld die wordt doorgevoerd in onze
regio.

Het afgelopen Paasweekend is in onze regio rustig en zonder incidenten verlopen. De
maatregelen zoals die nu gelden worden massaal opgevolgd en nageleefd, op enkele
uitzonderingen na. Dat betekent dat de handhavingslijn die wij nu volgen; aanspreken,
waarschuwen en daarna pas beboeten, werkt. Daar ben ik trots op!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

