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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 en inmiddels, ruim een halfjaar later, staan we aan de
vooravond van een tweede golf. Het is duidelijk: het einde is nog niet in zicht. We zijn klaar
met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Het 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 23 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 IJsselland een toename van het aantal besmettingen. De meeste
besmettingen constateren we in de leeftijdsgroep 20 tot 40, maar ook onder
ouderen is er een kleine stijging
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Veiligheid: voor elkaar

•
•
•
•
•
•

We hebben in vergelijking met onze regio geen grote uitbraken. Besmettingen
gebeuren vooral in privésfeer
Er meer vraag naar testen dan dat er aanbod is
Het bron- en contactonderzoek verloopt goed, maar er is erg veel vraag
De zorgcontinuïteit is stabiel, we ervaren nog geen knelpunten in onze regio
De naleving wordt als wisselend, maar overwegend goed ervaren
De handhaving wordt als goed ervaren, mensen zijn over het algemeen goed
aanspreekbaar.

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. We staan aan de vooravond van een tweede golf, en de
vraag is of we dit nog kunnen ombuigen. Wat is daarvoor nodig, en wat kunnen we in
IJsselland? De voornaamste punten zet ik voor u op een rij:
•
•
•
•
•
•
•

Gemiddeld worden op een dag in IJsselland zo rond de 900 testen afgenomen
Momenteel wordt het bron- en contactonderzoek verder opgeschaald
Het grote knelpunt in het testen momenteel is de labcapaciteit. Mocht de capaciteit
dit toelaten, is GGD IJsselland in staat tot het afnemen van 1700 testen op een dag
We werken aan het maximaliseren van de testcapaciteit
We bespreken met buurregio’s of zij hun testcapaciteit kunnen uitbreiden voor
eigen inwoners
We bereiden extra testcapaciteit voor in de regio IJsselland
We hebben de besmettingsclusters, voor zover deze voorkomen, goed in beeld en
sturen hierop samen met de veiligheidsregio

De operationeel leider heeft ons meegenomen in de werking van de risiconiveaus die er zijn
voor veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s worden wekelijks beoordeeld of zij in de categorie
waakzaam, zorgelijk of ernstig vallen. Valt een veiligheidsregio in de categorie ‘zorgelijk’,
dan komen er extra maatregelen. Voor IJsselland wordt dit het geval als er 36,5
besmettingen per dag worden geconstateerd. Momenteel staat onze regio op 32,7
besmettingen per 100.000 inwoners per dag. Dat betekent dat we gevaarlijk dicht in de
buurt komen van het getal dat er voor zorgt dat in onze regio de maatregelen aangescherpt
worden.

Het is 5 voor 12. En dat betekent dat het van belang is dat er een omslag komt. Daarom
heeft het RBT besloten tot een aanscherping van hoe we in IJsselland met de bestrijding
van het virus omgaan. Dat komt neer op de volgende vier stappen:
1. We gaan meer analyseren: we lokaliseren doelgroepen en locaties en gaan hier
gericht mee aan de slag.
2. We verscherpen de handhaving: we willen versnellen en de ‘pakkans’ vergroten.
Daarnaast willen we de drempel voor het beboeten verlagen.
3. We zetten meer in op communicatie: we gaan intensiveren en maken inwoners
alerter. We willen dagelijks cijfers communiceren en brengen de
verantwoordelijkheid terug waar deze hoort; bij onze inwoners. Dit doen we door
hen te voorzien van duiding; waar staan we en wat is er voor nodig om de
goede/verkeerde kant op te gaan?
4. We zijn alert: onze gemeentelijke crisisorganisaties zijn weer paraat.
We hebben gesproken over het instellen van een quarantainelocatie. Momenteel voert
Veiligheidsregio IJsselland gesprekken met de gemeente Staphorst over het gebruik van
een quarantainelocatie in deze gemeente.
De coronamoeheid is er. Dat zie ik, dat ziet u ongetwijfeld ook. We willen weer bij elkaar
komen en willen de fysieke afstand tussen ons verkleinen. We zien het bij feesten maar ook
bij verdrietige gebeurtenissen zoals begrafenissen: waar emotie een rol speelt, wordt onze
fysieke afstand kleiner. Dat zijn we zo gewend, dat willen we zo doen.
Maar het kan (nog) niet. Van mij, van u, van ons allemaal wordt gevraagd om te
verscherpen. De tweede golf ligt op de loer. Als dit doorgaat, worden steeds meer mensen
ziek. Neemt de druk op de zorg weer toe, komen de kwetsbaren in gevaar. Worden
maatregelen weer aangescherpt. Het grootste deel van de inwoners in onze regio doet het
fantastisch, en wat ben ik er trots op om te zien hoe we dit met elkaar doen.
Het is 5 voor 12 en dus doen we waar we in onze regio goed in zijn: rug recht, schouders
eronder en doorbijten. Weliswaar fysiek van elkaar verwijderd, maar dichterbij elkaar dan
ooit. Voor ons, voor elkaar, voor onze dierbaren, voor de kwetsbaren in de samenleving en
voor de zorg. Samen krijgen we het coronavirus ook nu weer onder controle!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

