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Geachte leden van de Raad,
De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. De landelijke overheid heeft op
dinsdag 21 april een lichte versoepeling aangekondigd, vooral met betrekking tot basis- en
speciaal onderwijs, en voor het sporten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het verbod
op vergunningsverplichte evenementen is van 1 juni naar 1 september verplaatst. De
overige maatregelen zijn verlengd tot 20 mei, 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 het gezondheidsbeeld
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 tot lokale maatregelen wordt
besloten.
Op woensdag 22 april kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst keken we kort naar
het effect van de persconferentie van 20 april op het mediabeeld in onze regio. De
aankondigingen hebben hier niet voor een verrassing gezorgd. We herkennen de dilemma’s
van het kabinet. Het OM deelde vervolgens dat zij een actie in gang heeft gezet die er toe
leidt dat er beleid komt voor de specifieke omgang met recidivisten, mensen die
herhaaldelijk in beeld komen als het gaat om overtredingen rondom de maatregelen ter
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bestrijding van het coronavirus. Voor volwassenen gaat het om een gedragsaanwijzing die
mogelijkheid geeft op een voorlopige hechtenis en voorgeleiding, voor jeugd betreft het
een Halt-leertraject met betrokkenheid van ouders. Hiervoor volgt afstemming met
gemeenten en politie.
De directeur Publieke Gezondheid schetste ons een actueel beeld van de situatie rondom
het coronavirus in de regio IJsselland. De lijn in haar presentatie was dat het coronavirus, in
elk geval voor het komende jaar, onderdeel is van onze samenleving en dat het belangrijk is
om met elkaar om te leren gaan met de onzekerheden en onrust die dit brengt. Daarbij
benadrukte zij het belang van het koesteren van de goede samenwerking in onze regio op
het moment dat we van GRIP4 zouden afschalen naar het nieuwe normaal. Hieronder zet ik
voor u de voornaamste punten uit de presentatie op een rij:











De versoepelde maatregelen zullen een grote impact hebben op de werkdruk binnen de
GGD. De GGD gaat haar taak van infectieziektebestrijding kantelen van crisisorganisatie
naar projectorganisatie.
Bron- en contactonderzoeken en testen vormen een belangrijk onderdeel van de
nieuwe fase.
Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor de jeugdgezondheidszorg, de GGD gaat met
scholen en kinderopvangorganisaties vroegtijdig in gesprek over o.a.
hygiënemaatregelen en testmogelijkheden.
Er is in de ziekenhuizen een start gemaakt met het afbouwen van extra gecreërde ICcapaciteit en het aantal niet-coronapatiënten op IC’s neemt weer toe.
In de media is veel negatieve aandacht over de (sterfte en besmettings)cijfers in de
VVT’s.
Lokaal zijn er verschillen in het aantal besmettingen en in de ervaring van onrust onder
personeel.
Er is voldoende opnamecapaciteit voor coronapatiënten binnen de VVT’s beschikbaar.
Er is zelfs leegstand.
Met bestuurders van de VVT’s, de directeur publieke gezondheid en een afvaardiging
van burgemeesters uit het RBT wordt op 23 april een gesprek gevoerd over waar
eventueel ondersteuning nodig is.
In de GGZ is sprake van een relatief rustig beeld en kunnen knelpunten goed worden
opgevangen.

Vanaf volgende week is er een nieuwe noodverordening van kracht. Specifiek hebben we
doorgesproken over uitvaarten, de versoepeling rondom sportparken en hoe we omgaan
met 4 mei en koningsdag, maar ook over recreatietoerisme. De (lichte) versoepeling van de
maatregelen vraagt een investering en aanpassing van ons allen. Laten we hier gezamenlijk
de schouders onder zetten.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

