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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 en zijn opnieuw landelijke maatregelen afgekondigd door
het Rijk. 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 1 oktober 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 behoorlijke toename van het aantal besmettingen. Vorige
week zaten we rond de 33 per dag, deze week is dat rond de 60.
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Veiligheid: voor elkaar
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We hebben een aantal clusters in onze regio. Dit gaat niet om grote uitbraken. We
hebben ook een aantal clusters afgehandeld inmiddels. Dat is goed nieuws, want
daar werken we met elkaar hard voor.
Besmettingen vinden nog steeds veel plaats in huiselijke kring. Daarnaast zien we
een toename in het aantal besmettingen onder ouderen. Onder zorgmedewerkers
neemt het aantal besmettingen ook toe, dit baart ons zorgen.
Er meer vraag naar testen dan dat er aanbod is. Knelpunt vormt nog steeds de
capaciteit van laboratoria. We verwachten echter snel op te kunnen schalen.
Het bron- en contactonderzoek (BCO) verloopt goed, maar de oplopende
besmettingen geven veel werk voor het team BCO van de GGD. We doen dit nu dan
ook risicogestuurd. De bereidheid van inwoners om mee te werken is nog steeds
groot.
De zorgcontinuïteit is stabiel, we ervaren geen knelpunten in onze regio.
De naleving en handhaving worden als wisselend ervaren. Mensen luisteren wel
naar waarschuwingen, maar er worden steeds meer manieren gevonden om onder
de maatreelen uit te komen. We hopen dat hier met de nieuwe maatregelen wat
minder mogelijkheden toe zijn.

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 rondom de zorgcontinuïteit in IJsselland. De voornaamste punten zet ik
voor u op een rij:
•
•
•
•
•
•

De verwachting is dat de capaciteitsbehoefte ziekenhuisbedden in de komende
weken fors gaat toenemen. Dit gaat met name over patiënten in de klinische zorg.
Er is momenteel sprake van een landelijke spreiding van coronapatiënten over de
ziekenhuizen. Dit omdat in ziekenhuizen elders in het land de druk toeneemt.
Regionaal zijn er 3 IC-opnames en 33 ziekenhuisopnames. Van deze opnames is een
groot deel afkomstig uit andere regio’s. De situatie in de ziekenhuizen is onder
controle.
Er wordt, waar mogelijk, gezorgd voor een versnelde uitstroom richting de VVT.
Er is landelijk en regionaal zorg over de personeelscapaciteit in de zorgketen.
Er is een toename in het aantal besmettingen van verpleeghuispersoneel en
bewoners. Ook is in deze sector sprake van twee clusters in onze regio.

•

Afgesproken is om in het RBT een volgende keer stil te staan bij de gevolgen van de
coronacrisis voor het welzijn van mensen en hun sociaal welbevinden. Aan de hand
van het plan voor psychosociale hulpverlening zal vanuit de GGD hierover een
gesprek worden voorbereid.

De operationeel leider heeft ons meegenomen in de landelijke maatregelen en de
mogelijkheid tot ontheffing in de noodverordening. In de noodverordening die geldig is
vanaf 29-09 is opgenomen dat de voorzitter van de veiligheidsregio de mogelijkheid heeft
om ontheffing te verlenen aan samenkomsten in gebouwen die een belangrijke functie in
de regio hebben. In het RBT van 30-09 is besloten dat deze ontheffing verleend wordt aan
de grotere theaters in onze regio. Dit betekent dat het in deze theaters toegestaan is om
meer dan 30 personen tegelijk binnen te hebben. Het gaat hierbij om de volgende theaters:
1. Mimik (Deventer)
2. Schouwburg (Deventer)
3. Schouwburg Odeon (Zwolle)
4. De Spiegel (Zwolle)
5. HOFtheater (Raalte)
6. Rabotheater de Meenthe (Steenwijk)
7. De Stadsgehoorzaal (Kampen)
8. De Voorveghter (Hardenberg)
9. De Stoomfabriek (Dalfsen)
10. Theater Carrousel (Ommen)
Voor de overige (culturele) instellingen zal vooralsnog geen ontheffing verleend worden. In
het RBT van 7 oktober evalueren we deze ontheffing en zullen we besluiten of we de
ontheffing uitbreiden, inperken of gelijk houden. Het is een moeilijk besluit om dit voor de
overige (culturele) instellingen niet te doen. De ruimte die we hebben om ontheffing toe te
passen, is beperkt. Daarom hebben we deze keuze nu gemaakt. Een verdere uitwerking
hiervan volgt later.
Nu er nieuwe maatregelen zijn, ontstaan er ook veel nieuwe vragen. Om hieraan tegemoet
te komen zullen we voor gemeenteraden op korte termijn een webinar organiseren.
Tijdens de webinar zal ingegaan worden op de ontwikkelingen rond de publieke gezondheid
alsmede de ontwikkelingen in de crisisorganisatie. U ontvangt hier spoedig een uitnodiging
voor.

Vorige week vertelde ik u dat het 5 voor 12 was. De realiteit haalt ons snel in. Het kabinet
heeft landelijke maatregelen afgekondigd en mijns inziens is dat een goede zaak. De neuzen
staan weer dezelfde kant op en het gevoel van urgentie keert, voor zover dit nog niet het
geval was, terug. Ik merk het in de samenleving; we moeten terug naar dat gevoel van
saamhorigheid, het gevoel dat zo kenmerkend is voor deze regio. De nieuwe maatregelen
raken ons allemaal maar hoewel het gevoel kan ontstaan dat het oneerlijk is moeten we
met elkaar het doel voor ogen houden: het bestrijden van het virus en het terugdringen van
het aantal besmettingen.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

