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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 24 juni kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst schetste Operationeel
Leider Arjan Mengerink het beeld. We merken dat de weerstand tegen de
coronamaatregelen toeneemt en dat het lastiger wordt om te handhaven. De capaciteit
hiervoor is niet toereikend. De voorzitter heeft daarna een terugkoppeling gegeven uit het
Landelijke 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:
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We gaan met de coronacrisis een nieuwe fase in, een fase van waakzaamheid,
samenwerking en zorgzaamheid. Het virus is nog niet weg, alertheid is nodig.
Op de testlocaties in IJsselland zijn 4900 inwoners getest sinds 1 juni. Van deze tests
waren er 50 positief. Er zijn daarnaast ruim 150 tests afgenomen bij mensen thuis,
hiervan waren er 5 positief. In de regio zijn enkele kleine ‘clusters’ van
besmettingen in beeld.
Het corona-callcentrum van de GGD IJsselland heeft sinds 2 maart ruim 10.000
telefoontjes ontvangen.
Het bron- en contactonderzoek is een belangrijk instrument in de strijd tegen het
coronavirus. Hierbij is de bereidheid tot testen én naleven van de quarantaineregels
nodig. We richten ons op bewustwording. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn
eigen gedrag, en door ons hiervan bewust te zijn waarborgen we dat deze ruimte
ook beschikbaar blijft.
Verpleeg- en verzorgtehuizen blijven een groot risico. Dit geldt ook voor zogeheten
‘hotspots’, bedrijven of plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Hier hebben
we extra aandacht voor.
Op korte termijn richten we een externe quarantainelocatie in voor de regio. Deze
dient als quarantainemogellijkheid voor meerdere doelgroepen waaronder ook
toeristen. Hier kan door gemeenten een beroep op worden gedaan.

Arjan Mengerink nam het RBT mee in de handhavingsstrategie. We zien enerzijds een
positief beeld; het aantal besmette personen neemt af en daarom mag vanaf 1 juli
nagenoeg alles weer, mits anderhalve meter afstand gehouden wordt, maar anderzijds
levert dit problemen op voor de handhaving. Er zijn steeds meer overtredingen, het
draagvlak verdwijnt en met name de horeca ondervindt weerstand. Tegelijkertijd is de
handhavingscapaciteit niet toereikend voor een stringente aanpak.
We willen werken volgens het IVO-principe, Informatie (hotspots actief melden), Verleiden
(actief informeren en verleiden een andere keuze te maken, toestaan van kleinschalige
evenementen) en Optreden (volgens de strategie die we reeds gebruiken; aanspreken,
waarschuwen en dan pas bekeuren).
We hebben met elkaar doorgesproken over de maatregelen en voorbereidingen voor/op
een eventuele tweede golf. Met de kennis van nu, weten we dat we een eerder moment
zullen kiezen om in actie te komen wanneer een tweede golf dreigt.

Tot slot hebben we gesproken over de verantwoording. In de vorige raadsbrief heb ik u
verteld dat de crisisorganisatie zoals we deze nu kennen, op het einde loopt. Nu blijkt dat
de noodwet niet in werking treedt op 1 juli, en zullen we tot 1 oktober in ieder geval nog in
de GRIP4 status blijven. Dit betekent ook dat we in RBT-verband bij elkaar zullen blijven
komen, maar dit gebeurt wel in een lagere frequentie.
Met het einde in zicht hebben we een verantwoordingsbrief geschreven. Deze brief zult u
volgende week ontvangen. Wanneer we uiteindelijk de GRIP4-status verlaten, zullen we
nogmaals een verantwoording opstellen.
Het zomerreces staat voor de deur. We kijken terug op een bijzondere periode waarin we
met elkaar ontzettend had hebben gewerkt om het beste te doen voor onze inwoners. Dat
was en is niet altijd gemakkelijk, we hebben te maken met een situatie waar we
gezamenlijk onbekend mee zijn. Dat is onze gemene deler en ik heb ervaren dat dit ons
heeft verbonden. Ik dank u hartelijk en wens u een hele fijne zomerperiode toe.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

