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Geachte leden van de Raad,
De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. De landelijke overheid heeft de
maatregelen verlengd tot 28 april en de verwachting is dat ook na die datum nog
maatregelen van kracht zullen zijn.
Als gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gaan wij deze strijd aan. Na 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 woensdag 8 april kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de
activiteiten rondom 4 en 5 mei besproken en hierover besloten dat we de landelijke lijn van
het 4/5 mei comité hanteren, te weten ‘we herdenken sober en zonder publiek, en roepen
een ieder op om zo mogelijk thuis op eigen manier te gedenken’. Dit vertaalt zich voor onze
regio concreet als volgt:



We enthousiasmeren geen initiatieven.
We organiseren geen bijeenkomsten.
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Er mag wel een krans gelegd worden door een burgemeester of wethouder, met
maximaal een aantal mensen, hooguit een comité 4 mei. Bij een dergelijke
herdenking wordt het tijdstip niet gecommuniceerd, dit om aanloop te voorkomen.
De burgemeester kan wel een toespraak houden middels video en/of brief, gedeeld
via plaatselijke media.
De toespraak van de Koning om 20.00 uur is een centraal punt in de herdenking.
Hier geven we alle aandacht aan, dus wordt er niets georganiseerd dan wel
uitgezonden vanuit gemeenten op dit tijdstip.
Op 5 mei zijn er geen activiteiten.

De directeur Publieke Gezondheid schetsten 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:
-

-

De druk op VVT’s (Verpleeg- en Verzorgtehuizen) is momenteel groter dan de druk
op ziekenhuizen. Dit is een thema dat steeds meer naar voren komt. De druk op de
IC-capaciteit blijft, maar de instroom neemt minder hard toe.
De testcapaciteit voor zorgpersoneel door de GGD is uitgebreid naar rond de 100
personen per dag.
De financiering en contractering van extra zorgcapaciteit voor kwetsbare personen
buiten de ziekenhuizen heeft landelijk vanuit VWS de volle aandacht. Afspraken
worden deze week verwacht.

Het RBT van 8 april stond in het teken van scenariodenken. Er werd een beeld geschetst
waar onder andere het volgende in terug kwam:
-

De situatie heeft veel impact op mensen en hun thuissituatie: de coronacrisis raakt
iedereen.
(Beleids)kwesties zoals stikstof en windenergie vallen nu stil.
Wat is de zin en onzin van reguliere planvorming?
Tegelijkertijd ook veel creativiteit en innovatievermogen.
Bereidheid en aanpassingsvermogen in manieren van werken en scholing op
afstand.
Onzekerheid over het verloop.
Minder geweld in openbare ruimten, minder branden en verkeersongevallen.

-

Ontluchtingsgaatjes zoals voetbal, festivals, rituelen en kroeg zitten dicht.
Stille rouw: afscheid nemen moet klein en is vertraagd. Er is geen aanraking.
De zorgketen staat onder druk.

We spraken met elkaar door middel van scenario’s. Wat is na de coronacrisis het meest
gunstige scenario? Wat is het ongunstigste? We moeten, als regionaal en lokaal bestuur,
regie voeren op de naleving en de sociale impact van ingestelde maatregelen. Hoe ziet het
‘nieuwe’ normaal er straks uit en welke rol hebben wij hierin? Dit zijn vraagstukken die we
als gemeentebesturen, colleges en raden, in de komende tijd moeten oppakken. In
samenspraak met andere sectorale partners in de regio en met het Overijssels
provinciebestuur.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

