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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 26 augustus kwam het RBT bijeen. Er is een Corona Monitor IJsselland
opgezet waar aan de hand van vijf thema’s het beeld rondom de coronacrisis wordt
weergegeven. Via deze nieuwe monitor schetsen Arjan Mengerink als operationeel leider
en Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, het beeld van IJsselland.
 In IJsselland zien we een geringe toename in het aantal besmettingen. Per 100.000
inwoners hebben we in IJsselland 7 besmettingen, landelijk is dit getal 21. We zien
een stijging van besmettingen tussen de 0-20 jarigen. De besmettingen ontstaan
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vooral bij privéfeestjes en bij familieaangelegenheden. We zien veel testbereidheid
in onze regio en ook de vraag naar een test stijgt. Op één dag zijn in onze regio bijna
1100 tests afgenomen, gemiddeld was dit ongeveer 700 tests, vooral in Deventer en
Zwolle. De uitdaging zit erin om iedereen binnen 24 uur te laten testen.
 Bij het bron en contactonderzoeken zien we vooral de bereidheid tot naleven van
de quarantaineregels en het meewerken aan het onderzoek. De CoronaMelder app
is meer dan een miljoen keer in het land gedownload.
 De zorgcontinuïteit in onze regio is stabiel.
 We zien een wisselend beeld als het gaat om de naleving van de gedragsregels: aan
de ene kant zijn er mensen en organisaties die weer alerter zijn in de naleving van
de regels. Aan de andere kant groepen mensen die juist meer moeite hebben om de
regels op te volgen. Dit wisselend beeld zien de handhavers ook. Er worden veel
waarschuwingen gegeven. Vervolgens laten mensen het gewenste gedrag zien,
daardoor worden er weinig boetes uitgeschreven. Het optreden in de regio is qua
handhaving vrij divers.
We hebben als RBT besloten om de Corona Monitor IJsselland verder door te ontwikkelen
om deze vervolgens breder te verspreiden.
Rianne van den Berg heeft ons vervolgens meegenomen in enkele zaken en bestuurlijke
dilemma’s:
- Het aantal testen is landelijk met 40% gestegen, we zien ook een grote stijging in
IJsselland waarbij we ook veel inwoners van andere regio’s testen.
- De GGD-en en het RIVM roepen op om niet a-symptomatisch te testen, dus om
alleen te testen bij klachten.
- De testsnelheid en de capaciteit staan onder druk. De GGD bereidt zich voor op
verdere opschaling in het najaar waarbij wordt gerekend op landelijk 90.000 testen
per dag. Bij de opschaling wordt gekeken naar spreiding van locaties, inzet van
mobiele testteams en samenwerking met zorgpartners. De essentie is om daar te
zijn waar de risico’s op dat moment het grootst zijn.
- De landelijke testcapaciteit van laboratoria staat onder druk. Hierdoor gaat een
herverdeling plaatsvinden van testmateriaal en is aan de GGD-en gevraagd de
testcapaciteit op dit moment niet verder uit te breiden.
- GGD IJsselland is al uitgebreid met 100 fte. De verwachting is dat het aantal mensen
in het “corona-team” de komende maanden verdubbeld wordt. Het is
organisatorisch een enorme opgave om direct beschikbaar en geschikt personeel te
vinden.

In samenwerking met de gemeenten zijn meerdere werkgroepen in onze regio actief met
specifieke thema’s. We besluiten om ook een werkgroep rondom handhaving in te richten.
Deze groep kan ondersteuning bieden een regionale handhavingslijn en bijbehorende
juridische opgaven. Daarnaast wordt gesproken over een nieuwe quarantainelocatie in
onze regio.
Voor de zomerperiode hebben alle gemeenten een tussentijdse rapportage ontvangen. In
de meeste gemeenten is deze voor kennisgeving aangenomen en bij een enkele gemeente
heeft hier nog een gesprek over plaatsgevonden. Als laatste wordt het regio brede
communicatieplan vastgesteld waarbij de focus komt te liggen op het structureler en
specifieker naar buiten brengen van het regionale beeld en op storytelling.
De zomerperiode is nu echt in onze regio afgelopen. De afgelopen tijd zien we dat het
coronavirus weer meer grip probeert te krijgen. Iedereen werkt vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid hard om dit virus het hoofd te bieden. Het vraagt van ons allen weer
meer alertheid en soms blijft dat moeilijk. Maar ik reken op onze inwoners, op onze
ondernemers. Ik reken erop dat we dit met elkaar aankunnen en waakzaam blijven. Zodat
we samen het coronavirus onder controle houden.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

