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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 27 mei kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst schetste Operationeel
Leider Arjan Mengerink het beeld. Hoewel we zien dat inwoners van Veiligheidsregio
IJsselland zich goed houden aan de maatregelen en dat zij aanspreekbaar zijn op gedrag dat
hier niet mee strookt, is het steeds moeilijker om het uit te leggen. We ervaren meer
weerstand en hebben het gevoel dat de rek eruit gaat. Het is belangrijk dat we ons hiervan
bewust zijn, en dat we nadenken over hoe we hier mee om kunnen gaan.
Aansluitend heeft de vice-voorzitter kort teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad.
Rianne van den Berg (directeur publieke gezondheid) heeft ons vervolgens meegenomen in
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de stappen die zijn gezet op het gebied van testen en bron- en contactonderzoek.
Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op een rij:








Het grootschalige testen van mensen met klachten en het doen van bron- en
contactonderzoek bij besmetting gaat op 1 juni in.
Er zijn dan vier testlocaties in de regio IJsselland beschikbaar: in Deventer, Zwolle,
Steenwijk en Ommen. Er is tevens een mobiel testteam. Er is vanaf maandag a.s.
8.00 uur een landelijk callcenter beschikbaar waar mensen zich kunnen aanmelden
voor een test en waar inroostering plaatsvindt.
Het werven van medewerkers binnen de GGD is volop aan de gang. Het is goed om
te zien dat hier veel belangstelling voor is.
We gaan aan de slag met een campagne rondom het beïnvloeden van de motivatie
en eigen verantwoordelijkheid van inwoners om zich te laten testen. Het is tenslotte
geen verplichting maar het is wel de manier om de verspreiding van het virus in
onze regio te beperken en het virus te controleren.
De GGD osrganiseert een webinar over de nieuwe fase in de coronacrisis. Het is van
groot belang om samen op te trekken met gemeenten en de provincie. Dit webinar
vindt morgen (29-5) plaats van 10.30 tot 11.30. Aanmelden en vooraf vragen stellen
kan nog steeds, via webinar@ggdijsselland.nl.

De Operationeel Leider heeft ons meegenomen in de nieuwe noodverordening, die per 1
juni in zal gaan. We hebben hierbij aandacht besteed aan sanitaire voorzieningen. Per 1 juni
mag sanitair op campings privé worden toegewezen aan campinggasten. Hiermee wordt
één toilet/douchevoorziening gekoppeld aan één kampeerplaats gedurende het verblijf.
Het indelen van tijdsvakken is hierbij niet toegestaan. Per 1 juni mogen eveneens de
openbare toiletten (niet de douches) open bij recreatieplassen, natuurgebieden en
strandjes. We geven hiermee ruimte in de publieke ruimte. Wel geldt hierbij dat de RIVMrichtlijnen moeten worden gevolgd.
Jan Willem Wiggers (burgemeester gemeente Hardenberg) nam ons mee in de voortgang
van de werkgroep terrassen en horeca. De richtlijn is inmiddels verspreid onder de
gemeenten. In deze richtlijn bestaat de keuze tussen drie juridische varianten.
Tot slot hebben we een tussentijdse evaluatie gehouden. Hierbij zijn de verschillende
aspecten van de crisisorganisatie aan bod gekomen. De tevredenheid onder de leden van

het RBT is groot. Er wordt hard gewerkt, er worden mooie producten opgeleverd en we
werken op een prettige manier met elkaar samen.
Er is een mooi Pinksterweekend voorspeld, en op Tweede Pinksterdag mogen we het terras
weer op. Daar hebben we naar uitgezien, daar zijn we aan toe. Toch blijft het belangrijk om
ons bewust te zijn van onze eigen verantwoordelijkheid. Denk om uzelf, denk om de ander,
houd afstand en geniet van de versoepelingen die we met elkaar hebben verdiend.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

