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Geachte leden van de Raad,
Onderwerp: samen krijgen we corona onder controle
Inmiddels houdt het coronavirus ons land al meerdere weken in zijn greep. De strijd tegen
dit virus wordt een zaak van lange adem. De landelijke overheid heeft afgelopen maandag
weer aanvullende maatregelen afgekondigd.
Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gaan wij deze strijd aan.
Ne 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 vrijdag 27 maart kwam het RBT bijeen. De directeur Publieke Gezondheid schetste ons
een actueel beeld van de situatie rondom het coronavirus in onze regio IJsselland.
Hieronder zetten wij voor u de voornaamste punten op een rij:
-

Regio IJsselland wijkt niet af ten opzichte van het landelijke beeld dat ziekenhuizen
vol stromen met corona patiënten. Er vindt opschaling plaats naar zoveel mogelijk
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IC bedden. Een landelijk coördinatiepunt zorgt voor verspreiding van de patiënten
over het land. Onze regio heeft inmiddels geen plek meer om patiënten uit andere
delen van land over te nemen.
- Er volgen spannende dagen hoe het gaat lopen met de capaciteit binnen onze
ziekenhuizen. Vanuit verschillende organisaties en netwerken zijn tal van
projectmatige activiteiten opgezet die zich richten op het waarborgen van de
continuïteit van de zorg met als doel om alle zorgcapaciteit binnen en buiten de
ziekenhuizen zo efficiënt mogelijk te benutten.
- Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg voeren we de regionale aanpak uit
rondom de schaarste op persoonlijke beschermingsmiddelen. Die is in lijn is met de
landelijke richtlijnen. Er is daarnaast volop aandacht voor het testbeleid richting
zorgprofessionals, de gevolgen voor de verzorgings- en verpleegtehuizen en de druk
op kwetsbare gezinnen.
Hieronder treft u de besluiten en overwegingen aan vanuit het RBT:
-

-

Vanaf vandaag is er een nieuwe noodverordening van kracht. In de bijlage treft u
het persbericht hierover aan. Het beeld is dat de landelijke maatregelen in deze
regio vrij zorgvuldig en goed worden opgevolgd, uitzonderingen daargelaten. De
noodverordening geeft echter duidelijkheid op regionaal niveau waardoor er daar
waar nodig ook gehandhaafd kan worden. De ernst van de crisis en de duidelijkheid
naar onze inwoners en bedrijven, heeft ertoe geleid dat deze noodverordening voor
de hele regio geldt.
Vanwege de veiligheid en de beperkte zorgcapaciteit, willen wij geen stroom van
toeristen naar ons gebied aantrekken. Dat betekent concreet dat accommodaties
met eigen vaste toiletvoorzieningen als enige open kunnen blijven. Alle andere
soorten van verblijfsrecreatie wordt gesloten aangezien alle voorzieningen, inclusief
de douche- en toiletvoorzieningen, gesloten worden. Gemeenten hebben hun eigen
bedrijven in deze sector hier vanmiddag over geïnformeerd.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Bijlage: persbericht Noodverordening regio IJsselland

