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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 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 7 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 is sprake van een toename in het aantal
besmettingen onder mensen van 41 tot 60 en onder ouderen.
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.
De zorg om VVT-personeel dat ziek wordt en in quarantaine moet, neemt toe. Het
personele vraagstuk bij deze organisaties is groot.
Naar verwachting zal vanaf deze week de laboratoriumcapaciteit toenemen. Een
groot aantal testen zal vanaf eind volgende week beoordeeld worden in een
laboratorium in Duitsland.
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, net
als andere GGD’en, 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. In Isala
liggen wel patiënten met het coronavirus, maar dit betreft ook een aantal patiënten
uit ziekenhuizen elders in het land.
De naleving en handhaving worden als wisselend ervaren. Er is veel zorg om
privésituaties. Er zijn geen signalen dat mensen zich bewust afkeren van de regels,
maar er wordt wel vaker gewaarschuwd. De Horeca doet het erg goed.

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

Er zijn veel soorten innovatieve testmethoden die momenteel door het RIVM
worden onderzocht, waaronder sneltesten. Veel van deze methoden hebben
voordelen en we volgen de ontwikkelingen met belangstelling.
Vanaf deze week zal de laboratoriumcapaciteit fors toenemen.
We werken aan de realisatie van drie extra testlocaties. Tegelijkertijd dagen we
zorgorganisaties uit om samen te bouwen aan een fijnmazig testlandschap.

•

•
•

We groeien in IJsselland toe naar een capaciteit van 2800 testen per dag, dit hopen
we aan het einde van het jaar te bereiken. Dit aantal is afhankelijk van de werkelijke
vraag naar testen.
Als het testen wordt opgeschaald, zullen er op korte termijn ook meer inwoners van
onze regio positief worden getest, en gaan we meer (risicogestuurd) BCO doen.
Hiervoor werken we bij de GGD veel nieuwe mensen in.
In Bathmen (gemeente Deventer) is tijdelijk een ‘pop-up’ testlocatie geplaatst. Dit
heeft te maken met een cluster daar en is een mooie, tijdelijke oplossing voor de
grote vraag naar testen die momenteel in Bathmen is.

Epidemioloog Rilana Wessel van de GGD heeft ons meegenomen in de impact die het
coronavirus heeft op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het is een andere crisis
dan bijvoorbeeld een zogeheten flitscrisis en iedereen wordt in meer of mindere mate
getroffen. De grootste impact van deze crisis ligt wellicht in de toekomst. Mensen ervaren
gevoelens van eenzaamheid, van verdriet, van bezorgdheid en van onzekerheid. Het is
belangrijk om deze mensen in beeld te krijgen en na te denken over psychosociale
hulpverlening voor de samenleving. Het ROT is gevraagd een werkgroep te starten die zich
bezig houdt met dit vraagstuk.
We hebben opnieuw met elkaar gesproken over ontheffingen. 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 tien grotere theaters in onze regio. In het RBT van 07-10 hebben we de
situatie opnieuw bekeken en besloten om de ontheffingen die nu gelden niet uit te breiden
danwel in te perken. Het aantal besmettingen loopt nog steeds snel op en dit biedt op dit
moment geen ruimte voor een versoepeling. In het RBT van 14-10 zal de situatie opnieuw
besproken worden. Hierbij kijken we dan uiteraard ook naar de eventuele nieuwe
maatregelen die volgende week tijdens de persconferentie aangekondigd worden.
De landelijke lijn voor doorstroomlocaties (locaties waarbij mensen doorlopend iets
beleven, zoals bij musea, bibliotheken, monumenten en pretparken) is dat 1 persoon 5m2
aan beschikbare verblijfsruimte moet hebben. Per 5 oktober hanteren we deze norm ook in
IJsselland. Hierbij doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van deze instellingen.

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. Meer
informatie over de avond krijgt u in de volgende raadsbrief. Heeft u nu alvast vragen? Dat
kan natuurlijk ook, die kunt u stellen via info@vrijsselland.nl
Vorige week vertelde ik u dat we terug moeten naar dat gevoel van saamhorigheid. We
hebben allemaal de discussies kunnen volgen in de afgelopen week. Teleurstelling over de
ontheffingen, woede en onbegrip over de kerkdienst in Staphorst. We hebben één ding met
elkaar gemeen: het coronavirus raakt ons allemaal in meer of mindere mate. We zouden
graag op familiebezoek gaan, of naar de horeca kunnen zonder eindtijd. We maken ons
zorgen over onze ondernemingen en over hoe lang dit nog duurt. We missen de spontane
momenten. En dan ontstaat een gevoel dat het oneerlijk is: zij wel, wij niet. Maar we doen
dit met elkaar. De maatregelen werken alleen als we deze met elkaar opvolgen. Daarin
moeten keuzes gemaakt worden en dat is moeilijk. Dat begrijp ik.
Tegelijkertijd zie ik ook de goede wil en de volharding die de inwoners in onze regio laten
zien. Ik vertrouw erop dat we met elkaar, in de komende tijd, dat gevoel kunnen behouden
en versterken. Het is al zo vaak gezegd maar ik wil het nogmaals benadrukken: alleen
samen krijgen 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

