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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 2 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:
•
•
•
•

Er is een lichte stijging in het aantal besmettingen in onze regio. Landelijk is een
afvlakking van de daling te zien. Er is sprake van een lichte stijging in de
leeftijdscategorie 70+, maar ook in de categorie 10 tot 20-jarigen.
Vanaf 1 december is het mogelijk om een test te doen na 5 dagen na nauw contact
met een positief geteste persoon voortkomend uit óf bron- en contactonderzoek óf
een melding in de CoronaMelder-app.
De snelheid voor afname van een test en het verkrijgen van de uitslag is verder
verkort. maken van een afspraak is mogelijk binnen 12 uur, de uitslag volgt binnen
24 uur.
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
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•

•

besmet, al dan niet met klachten, thuis moet blijven. Daarnaast ervaart een deel van
het personeel burn-outklachten als gevolg van langdurige hoge werkdruk.
Er was sprake van een grote drukte in de binnensteden en dorpskernen rondom
Black Friday en de naderende feestdagen. Het advies is en blijft om zo veel mogelijk
alleen te winkelen. De grootste zorg op het gebied van naleving concentreert zich
rond samenkomsten in de privésfeer en de overlast van jeugd. De jeugd zoekt naar
manieren om bij elkaar te komen en in de afgelopen week zijn dan ook meerdere
illegale feesten beëindigd.
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 nieuwe mondkapjesplicht leidt niet tot grote problemen,
inwoners tonen zich bereid deze te dragen.

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

Er wordt veel gesproken over de situatie rondom de jaarwisseling. Het
vuurwerkverbod en het carbidschieten komen hierbij ter sprake.
Er is veel aandacht voor de aankomende vaccinatie en hoe we hier zoveel mogelijk
helderheid in kunnen verschaffen richting inwoners.
De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben de minister meegegeven voorzichtig
om te gaan met eventuele versoepelingen met het oog op de feestdagen. De
actuele besmettingscijfers geven hier nog geen aanleiding voor.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in de actualiteit rondom
het vaccineren. GGD IJsselland anticipeert net als andere GGD’en op het vaccineren tegen
COVID-19. De GGD houdt rekening met en bereidt zich voor op verschillende scenario’s,
Het advies van de Gezondheidsraad uit november 2020 over doelgroepen is leidend in de
vaccinatiestrategie. Onduidelijk is nog of het voor de GGD alleen gaat om het geven van
massavaccinaties aan mensen ouder dan 18 en jonger dan 60 jaar, of dat van de GGD ook
een vangnetrol wordt verwacht in het vaccineren van andere (risico-)groepen. Een
landelijke lijn en opdracht vanuit het ministerie van VWS is nog niet verstrekt. Er zijn nog
veel vragen, bijvoorbeeld over het moment dat vaccins beschikbaar komen en de keuze
welk vaccin voor welke doelgroep wordt gebruikt, het landelijke beleid voor de wijze van

uitnodigen of aanmelden voor een vaccinatie, de ICT daarachter en de registratie. Dat geldt
ook voor de distributie en het logistieke proces.
Als onderdeel van het opstellen van draaiboeken voor verschillende scenario’s kijkt GGD
IJsselland met Veiligheidsregio IJsselland naar mogelijke vaccinatielocaties. Hierbij kan het
een optie zijn onder andere de testlocaties hiervoor te gebruiken. Vanuit het
Rijksvaccinatieprogramma heeft de GGD veel ervaring met groepsvaccinaties en daarvoor
geschikte locaties in de regio. Met het ROAZ wordt gesproken over de samenhang tussen
vaccinatie van verschillende doelgroepen door huisartsen, instellingsartsen en arbo-artsen.
Hieropvolgend presenteerde Mariska Drewes van de GGD de huidige ontwikkelingen
rondom het testen:
•

•

Er zijn nieuwe testen in ontwikkeling die de tijd tussen afname en de uitslag nog
korter maken. Daarnaast wordt ook gewerkt aan nieuwe soorten sneltesten,
waaronder een antigeen-test, een lamp-test en de e-nose. Niet elke test is voor
iedereen geschikt, hiervoor zal triage toegepast worden. Daarnaast wordt gekeken
welke tests geschikt zijn voor de andere locaties in de regio.
De nieuwe L-locatie in Zwolle wordt op 4 december geopend. Hier kunnen 2600
testen per dag afgenomen worden. Op deze locatie werken 90 medewerkers per
dag, 7 dagen in de week. Het betreft een mooie samenwerking met het
laboratorium van Isala.

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

•

Er ligt een notitie met een voorstel voor het carbidschieten bij de burgemeesters in
onze regio. Het voorstel is dat er gewerkt wordt met lokaal maatwerk. Een regionale
lijn wordt niet afgesproken, maar lokale maatregelen kunnen wel afgestemd
worden in het RBT. Tevens is er een communicatieplan en een handhavingslijn
opgesteld.
We bekijken lokaal wat er mogelijk is rondom het verruimen van openingstijden van
winkels met het oog op de verspreiding van de drukte rondom de feestdagen. Ook
hier geldt dat de oplossingen lokaal en op maat aangeboden kunnen worden,
hiervoor komt geen lijn vanuit de regio.

•
•

De verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio wordt rond 18
december aan uw gemeenteraad verzonden.
De Wet Tijdelijke Maatregelen is op 1 december ingegaan en daarmee verschuift de
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de veiligheidsregio naar de
burgemeester van de gemeente. Dit betekent in de praktijk echter een minimaal
verschil, en er is met het instellen van de wet geen of weinig ruimte ontstaan voor
het verlenen van ontheffingen.

We zien het aantal besmettingscijfers licht stijgen. Tegelijk zien we een daling in het aantal
mensen dat zich laat testen. Door de besmettingen vast te kunnen stellen en gericht bronen contactonderzoek uit te voeren, hebben en houden we zicht op de verspreiding van het
virus. Testen en bron- en contactonderzoek zijn, naast het goede gedrag van mensen,
cruciaal in het controleren en terugdringen van corona. Daarom wil ik u en alle inwoners
oproepen om u te laten testen bij klachten. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw
naasten. We kunnen dit alleen mét elkaar!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

