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Geachte leden van de Raad,
De strijd tegen het coronavirus is een strijd die een lange adem vraagt. In februari werden
we voor het eerst geconfronteerd met het virus, en sindsdien is het onlosmakelijk
onderdeel geweest van onze samenleving. Hoewel de cijfers zich afgelopen zomer
stabiliseerden, bevinden we ons momenteel in een tweede besmettingsgolf. Een
gedeeltelijke lockdown legt ons opnieuw beperkingen op, en met elkaar moeten we zoeken
naar de mogelijkheden die er wél zijn. Het is duidelijk: het einde is nog niet in zicht. We zijn
klaar met het virus, maar het virus is 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 14 oktober kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor van
afgelopen week werd het beeld geschetst door de operationeel leider en de directeur
publieke gezondheid:
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Veiligheid: voor elkaar
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We zien in IJsselland opnieuw een forse toename in het aantal besmettingen. Het
risiconiveau is gestegen naar zorgelijk. Er was afgelopen week met name sprake van
een toename in het aantal besmettingen onder mensen van 61 jaar en ouder.
In de afgelopen drie dagen was er een lichte daling te zien in het aantal
besmettingen in onze regio, dit komt echter door een vertraging in het Duitse
laboratorium waar de testen sinds vrijdag j.l. heen gaan. Dit heeft te maken met
opstartproblemen in het laboratorium, we verwachten dat dit snel verholpen is.
We hebben een aantal lopende clusters in onze regio en die houden we goed in
beeld.
Besmettingen vinden nog steeds veel plaats in huiselijke kring.
Het hoge besmettingspercentage betekent dat het bron- en contactonderzoek
(BCO) minder effectief is. Het aantal besmettingen moet de komende weken eerst
fors naar beneden om goed zicht op de verspreiding van het virus te houden. De
GGD neemt, in opdracht van het ministerie van VWS, nog veel extra mensen aan
voor BCO.
De zorgcontinuïteit is stabiel, we ervaren nog geen grote knelpunten in onze regio.
Wel is er sprake van een hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel. In ziekenhuizen
in IJsselland liggen ook mensen die zijn overgebracht vanuit ziekenhuizen elders in
Nederland.
De naleving en handhaving worden als wisselend ervaren. Er is veel zorg om
privésituaties, hier vinden de meeste overtredingen plaats. Denk hierbij ook aan
keten, waar jongeren samen komen. Er wordt wat meer beboet, maar we hebben
het in de hand.

Aansluitend heeft de voorzitter kort teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad.
Rianne van den Berg (directeur publieke gezondheid) heeft ons vervolgens meegenomen in
de opschaling van testen in IJsselland. De voornaamste punten zet ik voor u op een rij:
•
•
•

Er komen vier nieuwe vaste testlocaties bij in IJsselland. Het gaat om nieuwe
testlocaties in Hardenberg, Kampen en Raalte, om de verhuizing van de testlocatie
in Steenwijk.
Met deze vier testlocaties komt het totaal in IJsselland op 7.
Hiermee beoogt de GGD dat een inwoner van deze regio niet langer dan 20
minuten hoeft te rijden om getest te kunnen worden.
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Hoeveel testen worden afgenomen op welke locatie is afhankelijk van de vraag per
locatie.
In totaal kan de GGD per 1 november dagelijks 2000 testen aan en per 1 december
2500. Eind december zal dit aantal zijn opgelopen naar 2800.
Momenteel werken er ruim 90 testers op de verschillende locaties, dit is in totaal
50 fte. De GGD heeft een doorgroeiscenario naar 70 fte, wat neer zal komen op
zo’n 120 medewerkers.

De operationeel leider heeft ons vervolgens meegenomen in de nieuwe maatregelen en de
gevolgen hiervan voor de veiligheidsregio. Met name bij handhaving is even stilgestaan. Als
RBT vinden we strenger toezicht belangrijk, en wellicht komt hier uit voort dat we eerder
zullen handhaven. Hierbij is het belangrijk dat de lijnen tussen bestuur en handhavers
(BOA’s en politie) zo kort mogelijk zijn. Er moet tijdig geinformeerd worden en meer samen
opgetrokken, zodat er tijdig doorgepakt kan worden. Daarnaast is het belangrijk
knelpunten bespreekbaar te maken.
Veiligheidsregio IJsselland, de gemeente Staphorst en Hotel Waanders zijn tot een
overeenkomst gekomen en dat betekent dat Hotel Waanders vanaf nu dienst gaat doen als
quarantainelocatie. Het hotel stelt hiervoor zes tweepersoonskamers beschikbaar. De
quaraintainemogelijkheid is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn hier zelf voor te
zorgen. Denk aan arbeidsmigranten, toeristen, maar ook aan mensen die minder
zelfredzaam zijn. De afspraak met Hotel Waanders geldt tot het einde van 2020. De
reserveringskosten voor de kamers wordt voor rekening genomen door de veiligheidsregio.
De daadwerkelijke gebruikskosten komen voor rekening van de gemeente die gebruik
maakt van deze locatie.
Nu er nieuwe maatregelen zijn, ontstaan er ook veel nieuwe vragen. Om hieraan tegemoet
te komen organiseren we een webinar voor gemeenteraadsleden. Dit doen we op 22
oktober vanaf 20.00 uur. Tijdens de webinar zal ingegaan worden op de ontwikkelingen
rond de publieke gezondheid alsmede de ontwikkelingen in de crisisorganisatie. Naast
operationeel leider Arjan Mengerink, directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg
en voorzitter Peter Snijders zal ook William Cuijpers van Cuijpers Consultancy aanschuiven
om te vertellen over de nieuwe wet. Heeft u nu alvast vragen? Dat kan natuurlijk ook, die
kunt u stellen via info@vrijsselland.nl. De uitnodiging is als bijlage toegevoegd aan de
raadsbrief.

Tot slot hebben we met elkaar gesproken over Sint Maarten. We hebben adviseren om Sint
Maarten niet door te laten gaan. Het feit dat kinderen, met één of meerdere ouders, langs
de deuren gaan leidt tot veel contactmomenten waardoor het risico op besmetting
toeneemt.

Het kabinet was deze week duidelijk: we gaan in een gedeeltelijke lock down. Het wordt stil
op onze straten, in de winkels, bij sportverenigingen en in de horeca. Dat is verdrietig, maar
het is ook nodig dat we dit met elkaar doen. De maatregelen werken namelijk alleen als we
deze met elkaar opvolgen. Ik weet dat ik niet tevergeefs een beroep op u doe. Met elkaar
hebben we in de afgelopen tijd laten zien dat we dit kunnen, en ik vertrouw erop dat we dit
in de komende tijd ook zullen doen. Met elkaar en voor elkaar. Ik vraag u daarbij een oogje
op elkaar te houden. Let op iemand die wat hulp kan gebruiken, of iemand die eenzaam is.
Denk aan de ondernemers die nu op allerlei andere manieren aan de slag moeten. Ook met
anderhalve meter afstand kunnen we veel voor elkaar betekenen!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

