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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 4 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:
•
•
•
•

De stijging van het aantal besmettingen vlakt af. Ten opzichte van de landelijke
daling vlakken wij iets sneller af. We zitten tussen de 150 en 160 besmettingen per
dag. Onze inschaling gaat van ‘zeer ernstig’ terug naar ‘ernstig’.
We hebben in onze regio meerdere (kleine) clusters in veel verschillende sectoren.
Deze zijn in beeld en worden gemonitord. We zien dat we deze na 10 tot 14 dagen
veelal ook weer af kunnen sluiten.
De meeste besmettingen werden in de afgelopen week geconstateerd bij 41 tot 60jarigen.
Omdat het aantal besmettingen naar beneden gaat, ontstaat er ruimte voor een
uitgebreider bron- en contactonderzoek. Daarmee kunnen we de verspreiding van
het virus weer wat beter volgen.
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Veiligheid: voor elkaar

•
•
•
•

Er is ruim voldoende testaanbod. De wachttijden nemen af en mensen kunnen nu
binnen 24 uur terecht voor een test. De uitslag is er dan ook binnen 24 uur.
De zorgcapaciteit 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. Hierdoor ontstaat een tekort.
We hebben zorgen om jeugd en om samenkomsten in thuissituaties. Vanwege
sluiting van de horeca wordt gezocht naar manieren om toch bij elkaar te komen.
Dit gebeurt soms binnen de regels, maar soms ook niet.
Inwoners in Veiligheidsregio IJsselland zijn over het algemeen goed aanspreekbaar
en accepteren de COVID-19 maatregelen. Wel delen we meer waarschuwingen uit,
dit heeft te maken met het strenger controleren naleving op de maatregelen.

Aansluitend heeft de voorzitter kort teruggeblikt op het Landelijk Veiligheidsberaad en een
toelichting gegeven op de oproep die daar gedaan is om dit jaar met een vuurwerkverbod
te werken. Daaropvolgend nam Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, ons
mee in de huidige ontwikkelingen rondom het testen en de zorgcontinuiteit.
Testen:
• De ontwikkelingen gaan snel. Commerciele ‘snelteststraten’ schieten snel uit de
grond. Niet alle sneltesten die worden afgenomen zijn echter gevalideerd door het
RIVM en de uitslag is in dat geval niet betrouwbaar. Op de website van GGD
IJsselland wordt aandacht besteed aan essentiele randvoorwaarden, zodat mensen
de juiste keuze kunnen maken.
• Vanuit het Rijk komt meer regie. Er komen een aantal XL-teststraten voor PCR en
voor innovatieve sneltesten. Daarnaast komt er een testbeleid voor werkgevers en
zullen op de lange termijn sneltesten voor thuis beschikbaar komen.
• We schalen de testcapacieit collectief op: met de GGD, de zorg en met
commerciële/particuliere teststraten. De GGD neemt contact op met de
commerciële testbureaus om, bij gevalideerde testen, afspraken te maken over het
doorgeven van positieve testen. Dit komt het totaalbeeld ten goede.
Zorgcontinuiteit:
• De zorg voor mensen in ziekenhuizen en verzorg- en verpleegtehuizen en thuiszorg
staat zwaar onder druk. De GHOR vervult een belangrijke rol bij het monitoren van
de zorgcontinuiteit in samenwerking met de partners uit het ROAZ. Op basis van de
huidige prognoses is de situatie spannend maar beheersbaar.

Ook is er een notitie over (na)zorg opgesteld. Hoewel we nog wel even in deze crisis zitten,
vinden we het belangrijk dit proces nu al op te starten. Afgesproken is dat er een
werkgroep komt met als bestuurlijk trekker één van de AB-leden van de GGD. Hierin
werken GGD, veiligheidsregio en gemeenten samen aan een plan waarmee we verder
kunnen.
Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een tweetal thema’s die
momenteel in de regio spelen:
•

•

Er wordt een pre-ROT (Regionaal Operationeel Team) opgericht voor de
jaarwisseling. Dit hebben we besloten omdat de jaarwisseling een dusdanig groot
thema is, dat het belangrijk is een team te hebben dat zich hier op richt. Belangrijke
onderwerpen voor dit team zijn vuurwerk, carbid en handhaving. Landelijk wordt dit
ook besproken bij het veiligheidsberaad, een regionale lijn volgt later.
Door disctrictchef Ramon Arnhem van politie IJsselland is toegelicht hoe we met nu
met handhaving in de regio omgaan. Onder andere de organisatie is aangepast,
waardoor snel (en grootschalig) opgeschaald kan worden indien nodig. Zo kunnen
bij illegale feesten alle aanwezigen beboet worden. Momenteel vinden op het vlak
van illegale feesten nog geen grote excessen plaats op dit gebied.

De besmettingscijfers in onze regio dalen. Dat is goed nieuws. Dat resulteert dan ook in het
feit dat we van de categorie ‘zeer ernstig’ terug gaan naar ‘ernstig’. We zijn er echter nog
niet. De zorg moet worden ontlast. Sinterklaas, kerst en de jaarwisseling: het zal er allemaal
anders uitzien, dit jaar. Als voorzitter ben ik ontzettend trots op de veerkracht en de
volharding die onze inwoners laten zien. En hoewel het zwaar is, doen we dit met elkaar.
Samen komen we hier doorheen!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

