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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 12 augustus kwam het RBT bijeen. Tijdens deze bijeenkomst schetste
Operationeel Leider Arjan Mengerink het beeld. We zien landelijk het aantal besmettingen
toenemen, met uitschieters in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Veiligheidsregio
IJsselland zien we een geringe toename in het aantal besmettingen. Extreme drukte zien we
niet in onze regio, al is het op bepaalde plaatsen soms wel te druk. We zijn strenger gaan
controleren in de horeca en bij recreatiegebieden en zien positieve resultaten. Ondanks dat
soms handhavend opgetreden moet worden en het soms te druk is op openbare plaatsen,
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zien we dit niet terug in het aantal besmettingen. De mentaliteit in IJsselland is positief, de
meeste mensen zijn goed aanspreekbaar. Daarnaast heeft de Operationeel Leider kort
teruggeblikt op overleggen met de boerenorganisaties, die afgelopen tijd hebben
plaatsgevonden. Dit waren goede gesprekken en deze zullen opnieuw plaatsvinden
wanneer daar behoefte aan is.
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:











Het snel testen blijft samen met het bron- en contactonderzoek cruciaal in de
bestrijding van het virus. We nemen in IJsselland zo’n 600 á 700 tests per dag af. Dat
is, ook in relatie tot andere regio’s, veel. En dit zal richting het najaar nog meer
toenemen. Dat betekent dat de testbereidheid in IJsselland goed is. Van de mensen
die getest worden, bleek afgelopen week 0,9% besmet met het coronavirus.
Op vrijdag 14 augustus wordt een nieuwe testlocatie in Deventer geopend. Dat
betekent dat de GGD vanaf dan 1200 testen per dag in de regio af zou kunnen
nemen. In het najaar wordt een verdere groei van het aantal af te nemen testen
voorzien, en wordt verder opgeschaald.
Wanneer één besmet persoon drie of meerdere personen besmet, spreken we van
een cluster. Hier hebben we er nu 5 van gehad in onze regio. Deze clusters sporen
we op met bron- en contactonderzoek. Hierin tonen mensen zich doorgaans
bereidwillig, waar we blij mee zijn. De clusters in onze regio zijn dan ook onder
controle, met dank aan deze inwoners.
Via de website van de GGD is een webportal beschikbaar langs welke online een
afspraak gemaakt kan worden voor het laten testen op het coronavirus. Doordat dit
nu online kan, gaat het sneller. Ook de uitslag is nu eerder beschikbaar en kan
iemand die getest is, deze zelf inzien. Indien iemand positief test, wordt de persoon
in kwestie hierover door de GGD gebeld.
De GGD test in de komende twee weken samen met vier andere GGD’en een door
het ministerie van VWS ontwikkelde app die als doel heeft ondersteunend te zijn bij
het bron- en contactonderzoek. Deelname door inwoners is vrijwillig.
De VVT-sector is nog coronavrij. Daarnaast zien we een zeer beperkt aantal ICopnames.



We zijn in overleg met de ACB’ers van gemeenten en met de politie, gezamenlijk
willen we kijken wat we kunnen doen bij specifieke situaties als wanneer iemand die
dakloos is getest wordt en in afwachting van het resultaat in quarantaine blijft.

De Operationeel Leider heeft ons meegenomen in een dashboard dat door Veiligheidsregio
IJsselland is ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in de stand van zaken in onze regio, en
laat zien waar de knelpunten zich op dat moment bevinden. Wanneer gaat bij ons het
signaal op rood en wanneer moeten we iets doen? En betekent dit dat er bestuurlijke
maatregelen getroffen moeten worden, en zo ja, welke? Het dashboard wordt
doorontwikkeld met het idee deze uiteindelijk beschikbaar te maken voor alle inwoners van
de regio IJsselland.
We hebben momenteel te maken met temperaturen boven de 30 graden, maar toch
hebben we het al even gehad over evenementen die we in het najaar verwachten. Dan
denken we onder andere aan de intocht van Sinterklaas, aan de voorbereiding op Carnaval
en zelfs voorzichtig al aan oud en nieuw. Hoewel de evenementen nog even op zich laten
wachten, beginnen de voorbereidingen hierop nu al. We werken aan een richtlijn en nemen
deze onderwerpen ook mee naar het Landelijk Veiligheidsberaad en naar het overleg met
alle Operationeel Leiders van Nederland.
Tot slot heeft u ongetwijfeld in de media kunnen lezen dat quarantaine als onderdeel van
het bron- en contactonderzoek verplicht kan worden gesteld. Dit zien we in IJsselland op dit
moment niet als noodzakelijk, meer als uiterste noodmaatregel. Het vraagstuk is landelijk
nog in behandeling.
De zomerperiode loopt weer op zijn einde. Daarmee hervatten we ons werk en gaan
kinderen weer naar school. We hebben in de afgelopen tijd gezien dat het coronavirus nog
steeds onder ons is en altijd op de loer ligt. Wij zijn weliswaar klaar met het coronavirus,
maar het coronavirus is nog niet klaar met ons. Dat vraagt van ons dat we alert blijven op
de maatregelen die gelden. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de mensen in de zorg.
Ik reken erop dat we met elkaar in de periode die voor ons ligt waakzaam blijven. Samen
houden we het coronavirus onder controle.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

