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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 6 mei heeft de landelijke overheid een nieuwe versoepeling in de
maatregelen aangekondigd en een routekaart gepresenteerd voor het verdere verloop van
de versoepelingen.
Op vrijdag 8 mei kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter kort
teruggeblikt op het Veiligheidsberaad. Rianne van den Berg (directeur publieke gezondheid)
heeft ons vervolgens meegenomen in de transitiestrategie richting het ‘nieuwe normaal’.
Hieronder zet ik voor u de voornaamste punten op een rij:
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Met de maatregelen die getroffen zijn, zien we dat het virus stabiliseert en het
aantal COVID-gerelateerde opnames drastisch afneemt. Het versoepelen van
maatregelen blijft balanceren.
We schatten in dat het virus nog zo’n 1 á 2 jaar onder ons blijft. Dit is afhankelijk van
wanneer we de beschikking hebben over een vaccin.
Met het versoepelen van de maatregelen is er kans op een nieuwe besmettingsgolf.
We houden daar rekening mee en zoeken naar een langdurige borging en effectieve
aanpak om deze curve zo plat mogelijk te houden.
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten getest worden op het coronavirus. Dit
vraagt veel van ons allen. Voor Veiligheidsregio IJsselland komt dit neer op een
gemiddelde van 900 testen per dag.
Groepsimmuniteit, waar in het begin over werd gesproken, vordert te langzaam.
Derhalve gaat het nu over het indammen van het virus. Bij personen die positief
getest worden op COVID19 wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd, waarbij
nagegaan wordt met wie de persoon in kwestie in contact is geweest. Deze
personen kunnen vervolgens ingelicht, geinformeerd en zo nodig getest worden.
GGD IJsselland werkt een plan uit om testen en bron- en contactonderzoek vanaf 1
juni a.s. tot minimaal eind 2021 uit te voeren.

Arjan Mengerink (Operationeel Leider) ging verder in op het stap voor stap versoepelen van
de maatregelen. We stonden stil bij de stappen die gezet worden en stelden vast op welke
punten verheldering wenselijk is. Daarnaast bespraken we de handhavingsstrategie. We
hebben afgesproken dat we op verschillende thema’s, zoals de inrichting van de publieke
ruimte, ambtelijk de krachten gaan bundelen. Tot slot kwam de noodverordening nog ter
sprake.
De versoepelingen geven ons een richting, maar geen zekerheid. Voorzichtigheid en het
gebruik van ons gezonde verstand blijft de komende tijd dan ook van cruciaal belang. Dit
doen we met elkaar, en ik hoop dat ik hiervoor ook op u kan rekenen.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

