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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 is 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 20 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 30% van de verpleeghuizen in IJsselland is een of meerdere besmettingen met het
coronavirus vastgesteld. Dat is een afname ten opzichte van vorige week.
Het aantal testen dat wordt afgenomen daalt zowel landelijk als regionaal nog verder, tegen
de verwachting van het RIVM in. Er is niet te herleiden waardoor dit precies komt, mogelijk
dat de testbereidheid afneemt.
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•
•
•
•
•

Het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt nagenoeg volledig uitgevoerd. Hierdoor krijgen
we weer meer zicht op de clusters en de verspreiding van het virus in de regio.
Op 15 januari is het eerste vaccin gezet in de IJsselhallen in Zwolle. De capaciteit is
momenteel 300 vaccinaties per dag.
De grenzen van de ziekenhuiscapaciteit blijven 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 zorgpartijen bereiden zich voor op een scenario met meer patiënten.
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:
•
•
•

De verwachting is dat de Britse variant van het coronavirus zal zorgen voor een derde golf.
Daarom scherpt het kabinet nu de maatregelen aan zodat dit te behappen valt.
De avondklok levert 8 tot 13% minder besmettingen op en is daarom een goede optie.
Waarschijnlijk gaat deze per zaterdag 23 januari of zondag 24 januari in.
Er is een duidelijk signaal afgegeven over de ‘coronamoeheid’in de samenleving.
Eenzaamheid is een vraagstuk.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, schetste het huidige beeld rondom de
zorgcontinuiteit, het testen en het vaccineren:
Zorgcontinuïteit: voorbereiding op Britse variant coronavirus
De druk op de zorg in de regio IJsselland is iets verminderd. Het aantal verpleeghuizen met positieve
besmettingen is lager (bijna 30% in de voorgaande week ten opzichte van 40% in de week
daarvoor). Tegelijk bereidt de zorg zich voor op een substantiële toename van besmettingen door
de Britse variant van het coronavirus. Verwacht wordt dat deze mutant van het coronavirus medio
maart/april dominant zal zijn. De verspreiding van het aantal besmettingen zal dan veel sneller gaan
dan met de ‘huidige’ versie van het coronavirus. De zorg zet volop in op het maximaliseren van de
samenwerking in de gehele keten via het ROAZ en het inzetten van het zorgpersoneel op specifieke
taken.

Besmettingen en testen
Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio IJsselland neemt gestaag af. Clusters van
positief geteste personen komen vooral voor in verpleeg- en verzorgingstehuizen, in enkele
bedrijven en nog steeds thuis, achter de voordeur. Tegelijk is het aantal testen aan de lage kant,
waardoor minder positieven gevonden kunnen worden. Enkele gemeenten zetten hier extra op in.
Bijvoorbeeld door als burgemeester een testlocatie te bezoeken met pers erbij of door
laagdrempelig extra testfaciliteiten aan te bieden waar sprake is van meer besmettingen, zoals
komende weken in Staphorst (een zogenaamde pop up-testlocatie).
Sinds 19 januari kunnen medewerkers uit de zorg en het onderwijs versneld terecht voor een
coronatest met snelle uitslag bij de GGD-testlocaties in Deventer en Hardenberg (naast de
zogenaamde priostraat in Zwolle). Sowieso kan iedereen binnen zes uur terecht voor een
testafspraak bij een testlocatie van GGD IJsselland.
Landelijk bestaat het vermoeden dat de Britse variant van het coronavirus inmiddels 10% van de
besmettingen veroorzaakt. Het volgen van de afstandsregels, het zoveel mogelijk thuis blijven, het
thuis blijven bij klachten en dan meteen een testafspraak maken, zijn in dit verband belangrijker
dan ooit. Hiermee rem je elke variant van het virus. Tegelijk is aandacht voor elkaar noodzakelijk:
omzien naar mensen in je omgeving, vooral de kwetsbaren. Is het niet in persoon dan telefonisch of
digitaal.
Coronavaccinaties straks op meer locaties
GGD IJsselland anticipeert zoveel mogelijk op de steeds veranderende vaccinatiestrategie. Het
vaccineren in de IJsselhallen verloopt voorspoedig en biedt meteen praktische draaiboeken voor
vaccinatielocaties in de regio. Dinsdag 19 januari is met gemeenten een netwerk opgestart van
ambtenaren Publieke Gezondheid en ambtenaren crisisbestrijding om samen de uitrol in de regio
voor te bereiden. Eerste stap is gerichte voorstellen te doen van geschikte locaties op basis van zeer
specifieke criteria waaraan een locatie moet voldoen. Doel is de eerste helft van februari in elk
geval een tweede vaccinatielocatie te openen, zodat daar vaccinatieafspraken kunnen worden
gemaakt zodra hiervoor vaccin beschikbaar is. De verdeling van het vaccin onder GGD’en gebeurt
landelijk door het ministerie van VWS op basis van inwoneraantal in de GGD-regio’s.
Meerdere doelgroepen kunnen straks terecht bij de vaccinatielocaties, waarbij de GGD de

uitvoerende partij is. Mensen zijn niet gebonden aan hun GGD-regio voor het maken van een
vaccinatieafspraak. De uitnodiging krijgen ze via hun werkgever of van het RIVM via de post. Hierin
staat hoe ze hun afspraak kunnen maken. Samenwerking met gemeenten en zorgpartners rond de
vaccinatiestrategie is van groot belang. Ondertussen zal de personele uitdaging de komende
maanden groot zijn, waarbij een flink aantal (zeer ervaren) GGD-medewerkers bereid is naast het
huidige werk voor langere tijd bij te springen. Op www.ggdijsselland.nl staat actuele informatie over
het coronavirus én het vaccinatieproces.
Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die momenteel
in de regio spelen:
•
•

De nieuwe en aangescherpte maatregelen zijn kort voor het RBT in een persconferentie
bekendgemaakt. Een aantal zaken vragen nog om verdere uitwerking. Het ROT en diverse
werkgroepen houden dit bij en verspreiden de informatie waar nodig.
Er is een landelijke discussie over of BOA’s de avondklok wel kunnen handhaven. In de regio
werkt een flink aantal BOA’s al in de avond. Districtchef Ramon Arnhem vertelde dat de
politie de avondklok als extra belasting ervaart en dat de capaciteit voor avond en nacht
opgeschaald wordt.

Met de nadrukkelijke plaats die de Britse variant van het coronavirus in onze samenleving inneemt,
neemt ook de onzekerheid weer toe. Na bijna een jaar zijn we toe aan verlichting van de
maatregelen in plaats van verzwaren. En toch is het nodig, toch moeten we met elkaar de
schouders eronder zetten en alles in de strijd gooien om het virus onder controle te krijgen. Met het
vaccin in zicht is het weliswaar zwaar, maar niet uitzichtloos. We kunnen dit, met elkaar!
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

