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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.
Sinds de invoering van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID19 liggen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer bij de gemeenten. We hebben in goed
overleg besloten nog steeds bij elkaar te komen in het Regionaal Beleidsteam, en gebruiken
dit overleg om met elkaar af te stemmen hoe we met verschillende zaken omgaan. Na elke
vergadering va 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 16 december 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:
•
•

Ten opzichte van vorige week is het aantal besmettingen in onze regio nog verder
gestegen. De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen.
Steeds meer inwones van de regio IJsselland laten zich testen. Dat is een positieve
ontwikkeling. Het aanbod van testen is toegenomen, hierdoor kunnen inwoners
binnen 12 uur terecht voor een test en hebben zij binnen 24 uur de uitslag.
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Veiligheid: voor elkaar
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Het bron- en contactonderzoek (BCO) is momenteel minder uitgebreid. Dit komt
door het hoge aantal besmettingen. De bereidheid om mee te werken is over het
algemeen goed.
Er is een toename van het aantal verpleegtehuizen waarbinnen één of meer mensen
besmet zijn.
Landelijk onderzoek wijst uit dat 75% van de besmettingen plaatsvindt in de
thuissituatie en/of door bezoek aan vrienden en kennissen.
De ziekenhuizen schalen de IC-capaciteit verder op. De ziekenhuizen kunnen de
patiënten nog wel opvangen, maar er zijn wel zorgen om het personeel vanwege
oververmoeidheid en uitputting.
Over het algemeen worden maatregelen goed nageleefd. Wel is het in
binnensteden in het afgelopen weekend erg druk geweest, maar de verwachting is
dat dit nu terug zal lopen, nu de winkels dicht zijn.
In Raalte en Zwolle zijn op zaterdag distributiecentra van supermarkten geblokkeerd
vanwege boerenprotesten. Hierbij werden de coronamaatregelen niet altijd goed
nageleefd. Uiteindelijk zijn de blokkades aan het einde van de middag opgeheven.
Samenkomsten blijven een punt van zorg: jongeren die met elkaar op straat zijn, in
combinatie met vuurwerk. Maar ook feestjes/verjaardagen waarbij veel mensen
samenkomen.
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.

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

•
•

De situatie is ernstig, meer dan de helft van de mensen die met een
coronabesmetting in het ziekenhuis liggen is onder de 50 jaar. Op dit moment zijn er
ongeveer een miljoen uitgestelde zorgbehandelingen vanwege coronagerelateerde
ziekenhuisopnames.
Een avondklok is nog niet helemaal van tafel. Dit hangt af van de ontwikkelingen van
komende week.
De routekaart die eerder door het kabinet gepresenteerd werd, is tijdens de
lockdownsituatie niet in beeld.

•

Er is gesproken over kerkdiensten rondom kerst. De meeste kerken hanteren als
uitgangspunt een digitale dienst. Dit wordt vanuit het kabinet dringend geadviseerd
gezien de ernst van de situatie.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in de actualiteit rondom
het vaccineren:
•
•
•

•
•
•

Op 21 december wordt de goedkeuring van het vaccin van Pfizer BioNTech
verwacht. De eerste 500.000 vaccins komen dan in de eerste week van januari naar
Nederland.
De vaccinatiestrategie start met het vaccineren van de kwetsbare groepen en de
zorgmedewerkers die met deze groepen werken.
Aan de GGD is door het ministerie van VWS recent gevraagd om (als vangnet) ook
de vaccinatie met de eerste tranche van het Pfizer-vaccin vanaf januari 2021 op zich
te nemen voor de doelgroep zorgmedewerkers van de VVT en gehandicaptenzorg.
Dit gaat in totaal om ongeveer 225.000 mensen in Nederland.
De landelijke publiekscampagne met voorlichting over vaccinatie is inmiddels
gestart.
De belangrijkste uitgangspunten voor het vaccineren zijn dat het veilig gebeurt, dat
er geen verspilling is, dat er goed geprioriteerd wordt, dat het snel gebeurt en dat
het zo lokaal mogelijk uitgerold wordt.
Er is bij het ministerie van VWS nog geen planning afgegeven wanneer iedereen
gevaccineerd kan zijn. Die onzekerheid zit in de aard van de vaccins, de specificaties
ervan en de hoeveelheid vaccins die wordt ontvangen. De grootschalige vaccinatie
door de GGD wordt achter de schermen voorbereidt en de gemeenten worden
betrokken. Zo zorgen we ervoor dat op het moment dat het moet, we er klaar voor
zijn.

Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die
momenteel in de regio spelen:
•

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown is er veel discussie over de winkels.
Winkelketens als Wibra, Hema en Action moeten sluiten. De regel die het kabinet
nu hanteert is dat ten minste 70% van de omzet gehaald moet worden uit de
verkoop van drink- en eetwaren.

•

•

•

Er zijn winkels die, nu ze gesloten zijn, een afhaalloket instellen. Mensen kunnen
dan online of telefonisch een bestelling plaatsen en het bij de winkel ophalen. Dit is
echter uitsluitend toegestaan voor bouwmarkten, bloemenwinkels en horeca. We
trekken hierin met elkaar een heldere lijn: we staan niet toe dat andere winkels dit
ook doen.
Ramon Arnhem (districtchef politie IJsselland) heeft ons kort meegenomen in de
boerenprotesten. Deze worden voor de komende periode niet meer verwacht, maar
er wordt door de politie wel gewerkt aan een preparatie voor later. Mogelijkheden
tot handelen worden verkend en uitgewerkt in een handelingsperspectief. Hierin
wordt ook een juridisch kader opgenomen.
Carbidschieten blijft een ingewikkeld thema, zeker gezien de nieuwe maatregelen
die er toe leiden dat je nog slechts met twee mensen bij elkaar mag komen.
Handhaafbaarheid komt daarbij om de hoek kijken. Lokaal wordt besloten of
carbidschieten dit jaar doorgang kan vinden.

Dit is de laatste keer in 2020 dat ik mij middels de raadsbrief tot u richt. In de afgelopen 9
maanden hebben we met elkaar onze weg moeten vinden in een maatschappij die
onherkenbaar is veranderd. En wat hebben we dat goed gedaan. Toch zijn nu, vlak voor
kerst, de maatregelen dusdanig aangescherpt dat we spreken van een nieuwe lockdown.
Dat doet iets met ons. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) omschreef het
heel mooi: het coronavirus maakt ons moe, moedeloos en moedig. Zo zie ik dat ook in onze
samenleving. We zijn het virus zat en zoeken samen naar perspectief. Laten we naar elkaar
om blijven kijken! Langs deze weg wil ik u, ondanks de beperkende maatregelen, fijne
dagen en een goed uiteinde wensen. Blijf gezond, houd afstand en houd oog voor elkaar.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

