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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 en de overige maatregelen zijn
verlengd tot 20 mei. De verwachting is dat ook na deze datum een maatregelenpakket van
kracht blijft, en dat we ons moeten gaan buigen over de vraag hoe we de
anderhalvemetersamenleving vorm gaan geven.
Als gemeenten in 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 29 april kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst blikte Operationeel
Leider Arjan Mengerink kort terug op het weekend rondom Koningsdag. In dit weekend
was het mooi weer en hoewel het op straat weer wat drukker werd, hielden mensen zich
over het algemeen wel goed aan de regels. De voorzitter gaf een terugkoppeling uit het
Veiligheidsberaad. Hier kwam de noodverordening aan bod. Ook werd gesproken over de
transitiestrategie, hoe we vanuit de huidige crisisorganisatie gaan bewegen naar het
nieuwe normaal, en hoe we dit vorm willen geven.

Adresgegevens
,

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Vanuit het OM werd verteld dat de Rechtbank Overijssel op 11 mei weer opstart. Dit zal
vooral om strafzaken gaan, en niet direct om kantonrecht. Vanuit het kantonrecht worden
wel leerplichtfeiten en coronafeiten meegenomen.
De directeur Publieke Gezondheid schetste ons een actueel beeld van de situatie rondom
het coronavirus in de regio IJsselland. Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten uit de
presentatie op een rij:





De scholen openen op 11 mei. Vanuit de GGD is contact geweest met de
portefeuillehouders onderwijs om dit voor te bereiden.
Er is een gesprek geweest met drie burgemeesters, drie bestuurders uit de VVT-sector
en de directeur Publieke Gezondheid. Dit gesprek was vooral oriënterend, besproken en
benadrukt is dat de VVT-sector alle hulp geboden wordt die nodig is.
Imminkhoeve te Lemele (gemeente Ommen) is gecontracteerd als zorghotel. Vanaf nu
is hier een capaciteit van 40 bedden beschikbaar.
Er is belevingsonderzoek verricht naar hoe inwoners van de regio IJsselland de
coronacrisis ervaren. Dit onderzoek is inmiddels via verschillende media gepubliceerd.

De directeur Publieke Gezondheid heeft daarnaast een presentatie gegeven over de
transitiestrategie op middellange en lange termijn. Ze stelde dat we op weg zijn naar het
‘nieuwe normaal’, maar dat het van belang blijft het virus zo goed mogelijk te volgen door
testen en bron- en contactonderzoek, onze kwetsbaren te beschermen en grip krijgen op
het virus. Hierbij is de zorg cruciaal: het aantal bedden dat flexibel op te schalen is indien
een nieuwe golf volgt, maar vooral het personeel dat beschikbaar is.
De versoepeling van de maatregelen zijn gisteren ingegaan. Deze liggen besloten in de
huidige noodverordening, die op een aantal punten is gewijzigd. Deze vernieuwde
noodverordening is gepubliceerd en beschikbaar.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

