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Geachte leden van de Raad,
In maart van vorig 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. Er is echter perspectief: op
vrijdag 15 januari wordt het eerste vaccin in regio IJsselland gezet.
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 13 januari 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 de afgelopen week is het aantal besmettingen in de regio
IJsselland verder gedaald.
In de jongste leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen wel.
In 40% van de verpleeghuizen in IJsselland is een of meerdere besmettingen met
het coronavirus vastgesteld.
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Veiligheid: voor elkaar
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•
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Het aantal testen dat wordt afgenomen daalt nog verder, tegen de verwachting van
het RIVM in. Er is niet te herleiden waardoor dit precies komt, mogelijk dat de
testbereidheid afneemt.
Het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt weer uitgebreider uitgevoerd. Hierdoor
krijgen we weer meer zicht op de verspreiding van het virus in de regio.
Vanaf 15 januari wordt door de GGD IJsselland gevaccineerd in de IJsselhallen.
De grenzen van de ziekenhuiscapaciteit zijn in zicht. De situatie is zorgelijk, er is
slechts beperkte uitstroom richting VVT mogelijk en het einde van de
patiëntenstroom is nog niet in zicht.
De maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd, maar er is sprake van
een toename in het aantal feestjes. Daarnaast zijn er signalen dat inwoners en
ondernemers bewust ongehoorzamer worden.
De handhavingscapaciteit is voldoende. Voornamelijk meldingen van
geluidsoverlast, samenkomsten en het niet dragen van mondkapjes.

De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:
•
•
•
•

Er zijn veel zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Het is niet de vraag óf
het komt, maar hoe we de verspreiding kunnen vertragen.
Onderwijs en jonge kinderen zijn besproken, er is nog geen uitsluitsel over wat de
besmettelijkheid onder jonge kinderen is.
Een avondklok lijkt momenteel niet haalbaar. Want: wat zijn de effecten? Hoe kun
je handhaven en is dit haalbaar?
Gesproken is over een uitgebreid en vooral langduriger steunpakket voor getroffen
ondernemers.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, schetste het huidige beeld rondom de
zorgcontinuiteit, het testen en de Britse variant van het coronavirus:
De zorg in de regio IJsselland staat nog steeds onder grote druk maar is op dit moment
behapbaar. Zo richt IJsselheem extra ruimte in om revaliderende COVID-19-patiënten uit
ziekenhuizen op te vangen. Rond inzet van personeel helpen de ROAZ-partners elkaar
onderling. Tegelijk blijft het knelpunt qua aantal beschikbare zorgmedewerkers die al lange
tijd onder hoge druk (werk- én psychische druk) werken. Bovendien kan een toename van

besmettingen, bijvoorbeeld als gevolg van de Britse variant, direct gevolgen hebben voor
de zorgcontinuïteit.
Aantal testen is laag
Sinds de feestdagen is het aantal coronatesten waarvoor mensen een afspraak maken bij
de GGD laag in de regio IJsselland. Onduidelijk is of dit een gevolg is van de lockdown (en
minder mensen dus klachten hebben), of mensen het testen teveel een inbreuk vinden op
hun leven (qua quarantaine) of dat mensen door de start met vaccineren het testen minder
belangrijk vinden. Dit is een landelijke trend. GGD IJsselland heeft daardoor een flinke
overcapaciteit qua testen bekijkt de mogelijkheden van het op meerdere manieren
risicogericht inzetten van de testcapaciteit. Tegelijk blijft de oproep dat mensen zich vooral
bij milde klachten laten testen én thuisblijven.
De Britse variant
Waar kort geleden het aantal besmettingen vooral hoog was in de grote steden in het
westen, is dit nu het geval in de oostelijke regio’s van Nederland. Dit geldt ook voor de
regio IJsselland. Het bron- en contactonderzoek van GGD IJsselland verloopt nu volgens
fase 1b, wat betekent dat dit vrijwel volledig plaatsvindt. Hierdoor zal het zicht op de
verspreiding van het virus weer toenemen. Vooralsnog vinden de besmettingen nog steeds
vooral achter de voordeur plaats en in verpleeghuizen.
De Britse variant van het coronavirus zal ook in Nederland en dus de regio IJsselland voet
aan de grond gaan krijgen. De alarmerende beelden uit Engeland en Ierland, vereisen
alertheid van instanties en de samenleving. Juist daarom is het enorm belangrijk dat
mensen zich aan de gedragsregels houden: afstand, afstand, afstand houden, thuisblijven
én werken en testen bij klachten. Als we de lockdown zo effectief mogelijk toepassen,
kunnen we de verspreiding van het coronavirus én de Britse variant daarvan zoveel
mogelijk vertragen (en een grotere belasting van de zorg zoveel mogelijk afvlakken).
Het RIVM onderzoekt met gerichte steekproeven in hoeverre en waar de Britse variant
voorkomt. Afstemming over casuïstiek en clusters in IJsselland is er doorlopend tussen het
team Infectieziektebestrijding van GGD IJsselland, andere GGD’en en het RIVM.

Margreet Algera, manager bij GGD IJsselland, nam ons mee in de ontwikkelingen rondom
het vaccineren:
Op 15 januari start GGD IJsselland net als alle andere GGD’en in Nederland met het
vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Zij zijn hiervoor door hun eigen
werkgever uitgenodigd. De afspraken zaten al snel vol. De vaccinatie-afspraken worden
landelijk ingepland en het aantal beschikbare vaccins wordt landelijk verdeeld over de
regio’s. De eerste drie dagen worden 266 mensen per dag gevaccineerd in de
vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle, daarna 300 per dag. De locatie is op woensdag
en donderdag open van 12.00 tot 20.00 uur en de andere dagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Zodra meer vaccins beschikbaar zijn, zullen meer priklijnen opengaan en ruimere
openingstijden ingevoerd worden. 15 januari start de GGD met vier priklijnen.
GGD IJsselland houdt rekening met een rol in het vaccineren van meerdere doelgroepen en
bereidt zich voor op vaccineren in de gemeenten in de regio IJsselland. Samenwerking met
de gemeenten en zorgpartners is hierbij zeer belangrijk. De aanpak van het ministerie van
VWS (doelgroepen, type en verdeling vaccins), de daadwerkelijke levering van vaccins en de
richtlijnen van het RIVM voor het vaccineren zijn leidend voor de uitvoering van de
vaccinatiecampagne.
Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die
momenteel in de regio spelen:
•
•
•
•

Wat betreft schaatsen wordt de landelijke richtlijn van de KNSB aangehouden.
We gedogen de verkoop van bloemen op de warenmarkten.
Er is gesproken over verkiezingen. Dit komt in het Landelijke Veiligheidsberaad en
wordt daarna aanvullend in het RBT besproken.
In mei van dit jaar wordt opnieuw een gezamenlijke verantwoording geschreven.
Lokaal is deze aan te vullen door de burgemeesters zelf.

Op 7 januari is de werkgroep nazorg van start gegaan onder leiding van wethouder Alwin
Mussche (Staphorst). De doelen van de werkgroep zijn 1) het inzichtelijk maken van de
psychosociale impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners en 2) de
samenwerking tussen de gemeenten, de GGD en de zorgketen bevorderen ten behoeve van

de ondersteuning van getroffenen. De werkgroep presenteert in februari een definitief plan
van aanpak in het RBT.
Onderhand zitten we al tien maanden met elkaar in deze situatie. Ik kan mij voorstellen dat
het, met de verlengde lockdown in het vooruitzicht, allemaal wat moedeloos aanvoelt,
soms. Let daarom een beetje op elkaar. Ook zonder bij elkaar over de vloer te komen kunt
u iets voor een ander betekenen. Iemand die zich eenzaam voelt of angstig, of iemand die
gewoon even zin heeft in een praatje. Ik heb de woorden al vele malen uitgesproken maar
benadruk ze nogmaals: we kunnen dit alleen als we het samen doen.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

