
 
 

 

 
 
 

  
 
 

    

     

    

    

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 december kwam het RBT bijeen. Een dag eerder heeft het kabinet 
aangekondigd dat er nog geen versoepeling mogelijk is en de huidige maatregelen in stand 
blijven. Voor de kerstdagen wordt er opnieuw bekeken wat de stand van zaken is en of er 
eventuele wijzigingen op de maatregelen volgen, ten goede of ten kwade. 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 stijging op alle fronten in onze regio; het aantal afgenomen testen stijgt, 
het aantal besmettingen stijgt en het percentage mensen dat positief bevonden 
wordt bij een test stijgt. Deze stijging in regio IJsselland is groter dan het landelijk 
gemiddelde. 

 We constateren dat de stijging het grootst is onder de leeftijdscategorie 13-17 
jarigen. De oorsprong van de besmettingen is vaak niet herleidbaar naar de school, 
maar ontstaat juist in de thuissituatie waarbij jongeren elkaar opzoeken. 

 We constateren in Raalte en Deventer een grote stijging in het aantal besmettingen. 
Door middel van een Outbreak Management Team (OMT) met GGD IJsselland, 
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lokale burgemeester en eventueel andere betrokkenen zijn we snel bij elkaar 
gekomen om waar mogelijk te interveniëren.  

 Mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen zich 
sinds 1 december op de vijfde dag van de quarantaine, ook zonder klachten, laten 
testen. Dit leidt zowel tot een stijging van het aantal testen als tot een stijging van 
positieve testen. Het positieve hiervan is dat we meer zicht krijgen op de 
verspreiding van het virus.  

 Vanwege het grote aantal positieve uitslagen, is het bron- en contactonderzoek 
momenteel afgeschaald naar een risico gestuurd onderzoek. 

 De zorgcontinuïteit is een zorgpunt: de ziekenhuizen houden hun hart vast wat de 
toename in het aantal besmettingen voor hen betekent. De reguliere zorg blijft 
vooralsnog op het huidige niveau. De personeelsplanning is met name in de 
ziekenhuizen en VVT een zorgpunt; het is moeilijk te voorspellen en zorgpersoneel 
raakt vermoeid door de langdurige hoge werkdruk.  

 Een groot deel van de regels conform de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt 
nageleefd. Zorgen waren en zijn er rondom samenkomsten van jeugd en overlast 
met vuurwerk. Zowel politie als gemeenten controleren strenger op het naleven van 
de regels. De goede gesprekken zijn over het algemeen nog steeds mogelijk, het 
merendeel is zich bewust van de maatregelen. Het is zorgelijk dat we minder zicht 
hebben op wat er achter de voordeur afspeelt.  

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

 Er is gesproken over het feit dat het voelt alsof het einde in zicht is door de komst 
van vaccinaties. Echter kunnen de grootste ongelukken gebeuren als het einde in 
zicht is. Zo zijn er grote zorgen over het feit dat mensen met kerst te veel bij elkaar 
komen, waarna ze elkaar met oud & nieuw mogelijk weer zien. Dit kan leiden tot 
een grote golf van extra besmettingen. Momenteel wordt ongeveer de helft van het 
aantal besmettingen opgelopen in de thuissituatie. 

 Verder is er gesproken over het feit dat het r-getal niet genoeg naar beneden gaat, 
ondanks de genomen maatregelen.  

 Er is veel aandacht uitgegaan naar de jongeren omdat het zo moeilijk is om deze 
doelgroep te bereiken. Ze willen wat te doen hebben, maar wat kunnen wij hen 
bieden? Het Rijk heeft € 58 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld aan 
gemeenten om initiatieven voor de jongeren te stimuleren en te faciliteren.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in de actualiteit rondom 
het vaccineren, hierbij aantekenend dat beelden rondom het vaccineren per dag kunnen 
veranderen. De strategie is nu dat er landelijk een herprioritering plaatsvindt van het 
doelgroepenbeleid van de Gezondheidsraad rondom de eerste levering van het vaccin 
Phizer. Dit heeft te maken met de hoeveelheden waarin het vaccin verpakt is. Het idee is 
dat zorgmedewerkers van de VVT sector en medewerkers in de gehandicaptenzorg die met 
kwetsbare groepen werken, nu als eerste groep gevaccineerd gaat worden. Werkgevers zijn 
zelf verantwoordelijk voor het vaccineren van de eigen medewerkers. De 25 GGD-en gaan 
door het ministerie van VWS mogelijk gevraagd worden om een vangnet te zijn rondom 
een geconcentreerde vaccinatie-locatie en voor het ict systeem en registratie. GGD 
IJsselland is zich hier ook op aan het voorbereiden. Vanuit de GGD’s zijn er zorgen over de 
vaccinatiebereidheid; in het algemeen maar ook onder de zorgmedewerkers. Het is 
essentieel dat hier landelijk vroegtijdig over gecommuniceerd wordt. Als regio kunnen we 
hier dan bij aanhaken.  
 
Het nieuwe belevingsonderzoek vanuit de GGD in onze regio is door de DPG  toegelicht. 
Een aantal opvallende resultaten zijn dat: 

- 76% aangeeft met klachten wel naar buiten te gaan; 
- 45% aangeeft zich te willen vaccineren en 35% weet het nog niet; 
- 55% zich kan vinden in strengere maatregelen als de besmettingen niet dalen, 

waaronder een avondklok of sluiting van scholen. 
Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op www.ijssellandscan.nl  
  
Aan de hand van een presentatie heeft operationeel leider Arjan Mengerink ons samen met 
de districtschef politie IJsselland Ramon Arnhem meegenomen in het thema jaarwisseling.   

 De algemene context zorgt er dit jaar voor dat de jaarwisseling vraagt om een 
strakke voorbereiding waarbij partners met elkaar in verbinding zijn. Het is 
onvoorspelbaar door een combinatie van het sentiment van de samenleving 
(frustratie en anti-overheid), de beperkingen door COVID-19 maatregelen, 
aanscherping van het vuurwerkverbod en de lokale regels / voorwaarden rondom 
carbid. 

 Om de jaarwisseling rustig te laten verlopen, investeert de politie in het vroegtijdig 
signaleren van strafbaar- en afwijkend gedrag ter voorkoming van escalatie. In de 
voorbereiding zijn er lokaal afspraken gemaakt tussen partners, juist om met elkaar 
in  verbinding te zijn. De politie zal optreden bij ordeverstoring en strafbare feiten, 

http://www.ijssellandscan.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

maar kiest er ook voor om daar waar mogelijk eerst de dialoog aan te gaan om 
escalatie te voorkomen. 

 Een pre-ROT is voor de integrale benadering opgericht. In de voorbereiding zijn 
regionale afspraken gemaakt die vervolgens vertaald zijn in lokale afspraken in de 
driehoek. Voor wat betreft de dag en nacht zelf heeft iedereen er vertrouwen in dat 
de lijnen kort zijn en de partners elkaar weten te vinden. 

 Miriam Weimar van het openbaar ministerie heeft met ons uitgangspunten en 
bevoegdheden rondom dreigende en spoed situaties in brede zin gedeeld.   

 Daarnaast hebben we uitgebreid stilgestaan bij de regels per gemeente rondom 
carbidschieten. 

 
In de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 heeft iedere gemeente de mogelijkheid om 
ontheffingen te verlenen, al biedt de wet hier weinig ruimte voor. Er is een instructie voor 
de gemeenten hieromtrent gemaakt. Daarnaast is ook de opzet van de eindverantwoording 
rondom de COVID-19 crisis met elkaar gedeeld. Deze zal eind volgende week naar de 
gemeenteraden gestuurd worden. 
 
Door deze wet verschuiven enkele verantwoordelijkheden naar burgemeesters van de 
gemeenten zelf. Het RBT overleg is dan ook meer een coördinerend en informerend overleg 
geworden, dan dat er tal van besluiten worden genomen. Zelf ervaar ik de grote waarde 
van dit gecoördineerde overleg steeds weer. Naast alle informatie en afstemming is het ook 
mooi dat we met elkaar delen hoe lastig we het momenteel vinden om weer een beroep te 
blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om het gedrag aan te passen.  
 
De feestdagen komen in zicht, de vaccins zijn bijna voor handen terwijl aan de andere kant 
de cijfers omhoog schieten en we nog grote uitdagingen op ons pad krijgen. De oproep om 
vol te blijven houden mag niet aan dovemans oren gericht zijn, want alleen door het samen 
vol te houden kunnen we het virus terugdringen. 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 
 
  

 


