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Geachte leden van de Raad,  
 
De strijd tegen het coronavirus is een zaak van lange adem. In februari werden we voor het 
eerst met het virus geconfronteerd maar we konden toen nog niet vermoeden dat we er 
nu, een halfjaar later, nog steeds mee bezig zouden zijn. En het einde is nog niet in zicht. 
Het coronavirus is voorlopig nog onder ons en vraagt veel van onze samenleving; 
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 9 september kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor werd 
het beeld geschetst door de Operationeel Leider en de directeur publieke gezondheid. We 
zien in Veiligheidsregio IJsselland een lichte toename van het aantal besmettingen. We 
ervaren knelpunten op het gebied van testen, maar de bron- en contactonderzoeken lopen 
nog steeds goed. De zorgcontinuïteit is stabiel, er is geen druk op onze ziekenhuizen. De 
naleving levert een wisselend beeld op, maar mensen zijn goed aanspreekbaar en bereid 
mee te werken.  
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Aansluitend heeft de voorzitter kort teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad.  
 
Aansluitend heeft de voorzitter kort teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad. Rianne 
van den Berg (directeur publieke gezondheid) heeft ons vervolgens meegenomen in de 
stand van zaken vanuit de GGD. Een belangrijk thema hierbij is de schaarste die momenteel 
ervaren wordt bij het testen. De directeur deelde haar zorgen hierover met het RBT. Ze legt 
uit:  
 
Het aantal testen dat begin september afgenomen wordt, ligt landelijk én in onze regio 
ruim boven de door het RIVM ingeschatte aantal van 30.000 testen per dag. De beschikbare 
laboratoriumcapaciteit is oa. bij ziekenhuizen onvoldoende om aan de vraag van inwoners 
rondom testen te voldoen. Als IJsselland zijn we aangesloten bij het laboratorium van Isala 
en daar hebben we een goede samenwerking mee.  
 
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de inkoop van de labstromen. Op dit 
moment vindt er vanuit een landelijk coördinatiepunt een herverdeling van labstromen 
plaats naar GGD’en en wordt er alles aan gedaan om zo snel mogelijk de labcapaciteit te 
verhogen. Dit gebeurt o.a. door inkoop bij grote Duitse laboratoria. De herverdeling vindt 
plaats o.a. op basis van het aantal besmettingen in de verschillende regio’s in Nederland. 
 
Het gevolg voor de Veiligheidsregio IJsselland is dat de GGD maximaal 1000 testen per dag 
kan/mag afnemen. Dit is lastig uitleggen aan inwoners omdat de vraag in de regio hoger is 
en wij als GGD IJsselland op dit moment 1500 testen af zouden kunnen nemen op onze vier 
testlocaties. Het tekort aan labcapaciteit leidt er op dit moment toe dat mensen langer 
moeten wachten op het afnemen van een test. Dit kan oplopen tot meer dan twee dagen. 
Dit leidt tot ongeduld en soms boosheid bij mensen.   
 
Vanuit de sectoren zorg en onderwijs, maar ook uit andere hoeken van de samenleving, 
krijgen we de vraag om voorrang te krijgen bij het testen. Deze vraag is zeer begrijpelijk. Als 
GGD vinden wij het net zo belangrijk dat de samenleving kan blijven draaien, en dragen wij 
bij in wat wij kunnen om snel en toegankelijk te testen. Een landelijke, uniforme beleidslijn 
rond eventuele prioritering van doelgroepen door de GGD is cruciaal. Lopende initiatieven 
zoals bij zorgorganisatie IJsselheem, waar eigen zorgmedewerkers door de organisatie zelf 
worden getest, waarderen wij als zeer positief. Dit gebeurt ook in goed overleg met de 
GGD. Daarbij blijf thet, gezien de schaarste, belangrijk dat mensen zich laten testen als zij 
klachten hebben. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

We weten helaas niet hoe lang deze situatie van schaarste voortduurt. Op dit moment 
wordt een termijn van enkele weken als reëel genoemd. Vanuit de regio IJsselland hebben 
wij er gisteren bij de minister van VWS op aangedrongen dat er landelijk vanuit het 
ministerie helder gecommuniceerd wordt over het tekort aan labstromen en gestuurd 
wordt op het inzetten van alle (ook de commerciele) labcapaciteit in Nederland, voor het 
testen door de GGD’en. Daarnaast hebben wij het signaal afgegeven dat het belangrijk is 
dat de minister zo snel mogelijk uitsluitsel geeft over de eventuele prioritering van 
doelgroepen als zorg- en onderwijspersoneel. Als GGD IJsselland staan wij klaar; als dit 
besluit valt kunnen wij hier op in spelen.  
 
Vervolgens nam ze ons mee in de verdere stand van zaken. De voornaamste punten zet ik 
voor u op een rij:  
 

• Er is nu een testcapaciteit van 1500 testen verdeeld over vier teststraten 

• We willen toegroeien naar een aantal van 2400 in januari. Hierbij willen we meer 
gebruik maken van mobiele teststraten 

• Er komen waarschijnlijk nog twee vaste teststraten bij in de regio 

• Er komt meer personeel bij om dit te bemensen, dit geldt ook voor de BCO 

• Onder scholen (leerkrachten én leerlingen) in onze regio zijn besmettingen 
geconstateerd 

• Scholen zijn doorgaans goed bekend met de richtlijnen in hun branche maar 
schrikken van een besmetting. We hebben goed contact met scholen en houden dit 
contact warm; waar nodig ondersteunen we he 

 
De Operationeel Leider heeft de Corona Monitor gepresenteerd. Deze monitor, die 
wekelijks gepubliceerd wordt op de websites van Veiligheidsregio IJsselland en van de GGD, 
geeft een goed en actueel overzicht van hoe de regio er voor staat met betrekking tot het 
virus. De Corona Monitor vindt u hier.  
 
We hebben gesproken over het instellen van een quarantainelocatie. We hebben een tijd 
gebruik gemaakt van zorghotel de Imminkhoeve, maar hier kunnen we niet langer gebruik 
van maken. De Veiligheidsregio zal zich de komende tijd inzetten om een nieuwe 
quarantainelocatie te vinden.  
 
Ook de evenementen zijn nog even aan de orde gekomen. We hebben onder andere 
gesproken over de intocht van Sinterklaas. Hij houdt de gemoederen nu al bezig. We 

https://www.vrijsselland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Coronamonitor.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

hebben hierover afgesproken dat we de intocht van Sinterklaas op voorhand niet 
verbieden. Wel zijn we het er over eens dat een intocht van Sinterklaas op de traditionele 
manier, met veel mensen bij elkaar, nu niet kan. Comité’s zijn vrij om hierover een plan op 
te stellen dat aan de maatregelen voldoet, en waarbij gegarandeerd kan worden dat de 
maatregelen ook gehouden worden. Kortom: Sinterklaas is van harte welkom in onze regio, 
maar ook hij heeft zich aan de maatregelen te houden.  
 
Aansluitend op het RBT hebben we voor het eerst een bijpraatmoment met de pers 
georganiseerd. Dit hebben we gedaan omdat we transparantie belangrijk vinden. Wat wij 
met elkaar doen gaat over alle inwoners van onze gemeenten, en het is niet meer dan 
normaal dat wij hen zoveel mogelijk inzicht geven in de besluiten die we nemen. Het 
bijpraatmoment met de pers zal in het vervolg aansluitend op het RBT georganiseerd 
worden en de leidraad hierbij is de Corona Monitor.  
 
Het aantal besmettingen neemt toe en hoewel we het in onze regio goed doen, wil ik u 
nogmaals op het hart drukken hoe belangrijk het is dat we ons aan de maatregelen blijven 
houden. Ik heb het al vaker gezegd: we zijn klaar met het coronavirus, maar het coronavirus 
is nog niet klaar met ons. Volgende week wordt prachtig weer verwacht, maar daarna zal 
de temperatuur langzaam naar beneden gaan en zal ons leven zich weer meer naar binnen 
verplaatsen. We doen het met elkaar erg goed, en ik reken erop dat we dit blijven doen. 
Met elkaar en voor elkaar! 
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. P.H. Snijders,  
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 
  

 


