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Geachte leden van de Raad,
In maart van dit jaar zijn we als gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de
strijd tegen het coronavirus aangegaan. Hoewel de cijfers zich in de zomer stabiliseerden
bevinden we ons momenteel in de tweede besmettingsgolf, en het einde is nog niet in
zicht. Na elke vergadering van het Regionaal Beleidsteam informeer ik u middels deze brief
over de stand van zaken en over de maatregelen en besluiten die wij gezamenlijk nemen.
Op woensdag 18 november 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:
•
•

•

Het aantal besmettingen daalt nog steeds, het beeld is rustig en feitelijk bevinden
we ons in categorie zorgelijk. Deze inschaling is in het landelijke rijksdashboard niet
aangepast.
Het aanbod van testen is toegenomen. Wachttijden nemen steeds verder af,
waardoor binnen 12 uur een afspraak gemaakt kan worden en binnen 24 uur de
uitslag bekend is. We zien dat de vraag naar testen bij de GGD afgenomen is, dit is
een landelijke trend.
Omdat het aantal besmettingen naar beneden gaat, ontstaat er ruimte voor een
uitgebreider bron- en contactonderzoek (BCO). Daarmee kunnen we de verspreiding
van het virus weer beter volgen. De bereidheid om mee te doen aan het BCO is over
het algemeen goed.
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Veiligheid: voor elkaar

•

•

•

De zorgcontinuïteit blijft in alle sectoren een aandachtspunt. Dit heeft niet zozeer te
maken met de oplopende opnames, maar wel met zorgpersoneel dat al dan niet
besmet, al dan niet met klachten, thuis moet blijven. De druk op de
personeelscapaciteit lijkt wel iets af te nemen, dit heeft te maken met de
beschikking over sneltesten.
Op het gebied van naleving zijn er weinig excessen of bijzonderheden. Wel is er
sprake van overlast door vuurwerk. De zorg om jeugd en samenkomsten in
thuissituaties blijft. Men wil graag bij elkaar komen en met het sluiten van de horeca
en het slechtere weer doet men dit thuis.
Inwoners in Veiligheidsregio IJsselland zijn over het algemeen goed aanspreekbaar
en accepteren de COVID-19 maatregelen. Het gesprek is goed te voeren en mensen
zijn zich bewust van de maatregelen en de noodzaak hiervan. Wel delen we meer
waarschuwingen uit, dit heeft te maken met het strenger controleren naleving op
de maatregelen.

De voorzitter blikte kort terug op enkele punten die in het Landelijke Veiligheidsberaad aan
de orde kwamen:
•
•
•
•
•
•

Het maatregelenpakket per 19 november is inmiddels bekend. In het
Veiligheidsberaad is benadrukt dat deze waarschijnlijk tot half januari duren.
Er bestaat onduidelijkheid over de routekaart, er wordt bekeken hoe deze
verduidelijkt kan worden.
Naast de R-factor en naleving wordt nu ook uithoudingsvermogen van inwoners
meegewogen in het bepalen van het maatregelenpakket.
Hoewel het in het noorden al veel beter gaat, is de druk op de zorg in het westen
nog steeds hoog.
In het Veiligheidsberaad worden de feestdagen besproken. Een gezamenlijke lijn
wordt binnenkort gepresenteerd.
Er zijn zorgen over het carbidschieten, met name carbidschieten in gebieden waar
dit normaliter niet gedaan wordt. Besluit is dat dit lokaal geregeld moet worden.
Een aantal veiligheidsregio’s werkt samen aan een notitie over carbidschieten.
IJsselland is hiervan trekker.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in een aantal actuele
onderwerpen:

•

•

•

•

De testcapaciteit van de GGD’en is in 5 weken verdubbeld. Begin oktober konden
per dag landelijk 30.000 testen afgenomen worden, en eind december zal dit 92.000
zijn. Het verder verhogen van de testcapaciteit is nodig in verband met de
verwachtte griepgolf in het eerste kwartaal van 2021 en het a-symptomatisch
testen van mensen vanuit BCO en de coronamelderapp op dag vijf van hun
quarantaine.
Er zijn verschillende sneltesten gevalideerd. Landelijk komen er 19 (X)L locaties waar
testen afgenomen kunnen worden, ook sneltesten. In de regio IJsselland zijn
hiervoor de IJsselhallen in de gemeente Zwolle in beeld. Naar verwachting kan deze
locatie begin december operationeel zijn. Daarnaast komen er mobiele testunits die
in te zetten zijn bij eventuele uitbraken.
Voor de manier waarop BCO door de GGD uitgevoerd wordt, komt een uniforme
werkwijze. Hierdoor kunnen regio’s nog beter samenwerken en elkaar
ondersteunen. Er komt ook een nieuwe app waardoor mensen thuis digitaal hun
contacten kunnen registreren.
De vaccins komen nu echt in zicht. De Gezondheidsraad komt met een advies over
welke vaccins voor welke doelgroepen geschikt zijn. De verwachting is dat vanaf
februari de eerste vaccinaties gegeven kunnen worden aan kwetsbare ouderen,
mensen met ernstige (chronische) ziekten en zorgmedewerkers. Het in het geheel
vaccineren van alle inwoners van Nederland zal naar verwachting een jaar in beslag
nemen. In de regio IJsselland zijn binnen de GGD en de GHOR de voorbereidingen
voor een vaccinatiecampagne gestart.

Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die
momenteel in de regio spelen:
• Vanaf donderdag 19 november geldt het maatregelenpakket van voor 4 november.
Dit betekent dat zwembaden, theaters, musea en pretparken weer open mogen.
Het maximale aantal mensen bij elkaar gaat van twee naar vier en het aantal
mensen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart gaat van 30 naar 100.
• Er is een kern-ROT (Regionaal Operationeel Team) actief voor de jaarwisseling. Zij
buigen zich onder andere over carbid. Er ligt momenteel een landelijke opdracht
voor carbid in het veiligheidsberaad. Verschillende regio’s werken samen aan een
document met richtlijnen, dit zal binnenkort in het veiligheidsberaad behandeld
worden.

We zien het aantal besmettingscijfers in onze regio nog steeds dalen. Daar ben ik blij mee.
Maar met het oog op sinterklaas, kerst en de jaarwisseling wil ik u wel op het hart drukken:
dit zal er dit jaar hoe dan ook anders uitzien. We willen kijken naar wat kan, maar we willen
niet de grenzen oprekken en met elkaar in januari op een derde golf afstevenen. Met elkaar
bespreken we in de komende tijd hoe we deze dagen vorm kunnen gaan geven. Weliswaar
op afstand, maar dichtbij.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

