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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 en bereiden we ons voor op de derde golf. Er is 
echter perspectief: we zijn gestart met vaccineren en op 30 januari werd in IJsselland de eerste 90-
plusser gevaccineerd.     
 
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 3 februari 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:  
 

• Het aantal besmettingen in de regio is verder gedaald. De regio IJsselland behoort 
momenteel tot de regio’s in Nederland met de minste besmettingen. 

• Het aantal testen dat wordt afgenomen is nog verder gedaald. Er is wel veel animo voor de 
tijdelijke pop-up teststraat in de gemeente Staphorst.  

• In ongeveer 15% van de VVT-instellingen in de regio zijn besmettingen gevonden. Dat is een 
afname ten opzichte van voorgaande weken.  
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• GGD IJsselland voert volledig bron- en contactonderzoek uit. De meeste besmettingen 
vinden plaats binnen het gezin, gevolgd door besmettingen op het werk.  

• Per 4 februari worden 800 mensen per dag gevaccineerd. Dit is tijdelijk, er zijn voldoende 
vaccins beschikbaar om dit twee weken te doen. Een deel van de vaccinaties kan per 8 
februari ook gezet worden in de evenementenhal in Hardenberg. 

• De zorgcontinuïteit staat onder druk. Er vinden voorbereidingen plaats voor de impact van 
de Britse variant, die mogelijk in maart/april voor een derde golf kan zorgen. Ziekenhuizen 
bereiden zich voor op het zwarte scenario.  

• De naleving van de maatregelen is over het algemeen goed, al neemt de onrust in de 
samenleving toe. Overtredingen worden vooral gesignaleerd rondom de avondklok, 
samenkomsten thuis en drukte op weekmarkten.  

• De situatie in de regio is over het algemeen beheersbaar. De samenkomsten tegen de 
maatregelen nemen af, maar de politie blijft hierop alert.  

 
De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:  
 

• Het OMT heeft een advies geschreven over hoe om te gaan met demonstraties.  

• Er is spanning: het aantal besmettingen daalt, maar er is een snelle opmars van andere 
varianten.  

• Eind maart/begin april wordt een derde golf verwacht.  

• Het besluit om de avondklok te verlengen of te stoppen wordt volgende week genomen. Er 
is momenteel te weinig informatie om te kunnen zeggen of deze effectief is of niet.  

 
Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, neemt ons mee in een aantal actuele 
ontwikkelingen vanuit GGD IJsselland:  
 
Zorgcontinuïteit: besmettingen in verpleeghuizen lager 

Het aantal besmettingen in verzorg- en verpleegtehuizen is veel lager dan een paar weken geleden: 

in 15,1% van de verpleeghuizen is sprake van één of meer besmettingen. De bezetting van de 

ziekenhuisbedden daalt licht. De zorgketen bereidt zich ondertussen integraal voor op de Britse 

variant van het virus, waarbij met het zwartste scenario rekening wordt gehouden. Verwachting is 

dat de opmars van het virus al snel zichtbaar zal zijn. 

 

Besmettingen en testen 

Het aantal coronabesmettingen is flink gedaald. Het aantal mensen dat zich laat testen door GGD 

IJsselland ook (net als elders in het land). Het vindpercentage (aantal positieven in relatie tot het 

aantal testen) is lager. Ook in Hardenberg en Staphorst is het aantal besmettingen gedaald. In 

Staphorst is sinds 23 januari een pop up-testlocatie. Hier maken mensen goed gebruik van. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

Aangezien het vindpercentage in Staphorst nog steeds hoger is dan in andere gemeenten, blijft de 

lokale testvoorziening langer beschikbaar. 

Het RIVM vermoedt dat inmiddels bijna twee derde van het aantal besmettingen veroorzaakt is 

door de Britse variant van het coronavirus. 

 

Onderwijs en kinderopvang weer open 

Nu de basisscholen en kinderopvang 8 februari weer open gaan, is testen erg belangrijk. GGD 

IJsselland houdt rekening met het testen van hele schoolklassen. Bovendien kunnen medewerkers 

uit het onderwijs en de kinderopvang net als zorgmedewerkers gebruik maken van de zogenaamde 

‘priostraten’: Laat je je ’s ochtends testen? Dan heb je ’s middags je uitslag. Dit draagt bij aan het 

snel kunnen hervatten van werk. Sinds kort zijn er ook priostraten in Hardenberg en Deventer, 

naast Zwolle. 

Om het onderwijs zo goed mogelijk bij te staan, werkt GGD IJsselland met een schoolteam binnen 

het coronateam. In dit team zitten artsen en verpleegkundigen die nauw samenwerken met hun 

collega’s van de Jeugdgezondheidszorg die contactpersoon zijn binnen de scholen in de regio. Op 

deze manier heeft de school een deskundige dichtbij die de lokale situatie kent en kan de GGD snel 

en effectief handelen en adviseren.  

 

Bron- en contactonderzoek 

Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat nog steeds de meeste besmettingen thuis 

plaatsvinden. Daarnaast vallen de besmettingen in de ‘maaksector’ op: bedrijven waar thuis werken 

gewoonweg niet mogelijk is. Daarom blijft het voor mensen die wel thuis kunnen werken belangrijk 

dit te blijven doen. 

 

Coronavaccinaties: thuiswonende 90-plussers en 85-plussers 

Na de eerste ouderen die zich eind januari al lieten vaccineren in de IJsselhallen is GGD IJsselland 30 

januari echt gestart met het vaccineren van grote groepen ouderen. Eerst waren de thuiswonende 

90-plussers aan de beurt, inmiddels komen de 85-plussers ook. Mensen krijgen vanuit het RIVM  in 

cohorten de uitnodiging om een afspraak te maken thuisgestuurd en daar wordt grif gebruik van 

gemaakt. De sfeer in de IJsselhallen is uitstekend. Tegelijk vraagt het vaccineren van ouderen soms 

meer ondersteuning of hulp, wat de GGD-medewerkers van harte aanbieden.  

Donderdag 4 februari vaccineert GGD IJsselland ruim 800 mensen (11 priklijnen open). Dit hogere 

aantal heeft te maken met de keuze van het ministerie van VWS de snelheid van vaccineren te 

verhogen door landelijk minder voorraad aan te houden voor de tweede vaccinatie. Daardoor 

kunnen meer mensen sneller hun eerste vaccinatie krijgen. Dit snelle prikken maakt dat er over ca. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

twee weken weer minder vaccin per dag beschikbaar zal zijn. GGD IJsselland schaalt ondertussen 

op, om bij meer vaccins in staat te zijn deze snel te kunnen benutten.  

Maandag 8 februari gaat de vaccinatielocatie in de Evenementenhal Hardenberg open. Andere 

locaties volgen snel. De GGD verkent met enkele gemeenten de mogelijkheden. Met het openen 

van de locatie in Hardenberg, verplaatst GGD IJsselland een deel van de vaccins naar die locatie, 

zodat er weer minder priklijnen in de IJsselhallen open zijn. Deze kunnen direct weer open, zodra 

vaccin beschikbaar komt. 

 

Datadiefstal 

De datadiefstal is een zeer ongelukkige kwestie. Inmiddels zijn hiervoor vier personen gearresteerd 

en loopt er onderzoek van politie en OM. Landelijk worden maatregelen getroffen om de systemen 

en processen te verbeteren en/of te vervangen. GGD IJsselland heeft ruim 100 vragen ontvangen, 

onder andere om gegevens te verwijderen. Op basis van een uniform protocol vanuit GGD GHOR 

Nederland worden deze (aan)vragen opgepakt. GGD IJsselland heeft geen informatie ontvangen dat 

eigen medewerkers zich schuldig zouden hebben gemaakt aan datadiefstal. Bij het in dienst nemen 

wordt altijd een VOG gevraagd en is het omgaan met persoonsgegevens in relatie tot privacy een 

belangrijk onderdeel van het inwerkprogramma.  

Door het sluiten van delen van systemen kan GGD IJsselland geen gemeenterapportages maken. In 

deze periode worden burgemeesters telefonisch geïnformeerd, als daar aanleiding voor is in hun 

gemeente. De IJssellandscan kunnen de epidemiologen van de GGD wel nog steeds wekelijks 

actualiseren. Hier staat regionaal én per gemeente cijfermatige informatie in over de 

ontwikkelingen rond het coronavirus. 

 

Op 10 februari heeft de GGD een webinar gepland over de coronavaccinatie in IJsselland. De 

raadsleden zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

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

• De coördinator verkiezingen in Overijssel geeft aan dat centraal stemmen mogelijk is (waar 
toegestaan) met inachtname van de coronamaatregelen.  

• Handhaven op Click&Collect wordt lastig. Het is moeilijk te controleren of iemand echt 4 
uur van tevoren heeft besteld. De lijn van het RBT is hier niet op te handhaven met harde 
hand maar in de gaten te houden of er sprake is van excessen. Ook wordt een beroep 
gedaan op eigen verantwoordelijkheid van ondernemer en van consument.  

https://www.ijssellandscan.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

• Buitenzwembaden mogen in principe open maar dit besluit kan lokaal genomen worden. 
Wel moeten hierbij goede afspraken gemaakt worden over hoe de maatregelen nageleefd 
kunnen worden.  

• Het lijkt er dan toch echt op dat er ergens in de komende dagen geschaatst kan worden. De 
lijn die in het RBT afgesproken is, is dat evenementen (en dus ook wedstrijden) niet zijn 
toegestaan. IJsverenigingen moeten zich houden aan de maatregelen en gemeenten zien 
hier op toe. Terughoudendheid is het sleutelwoord.  

 
De huidige lockdown is met twee weken verlengd, het weer werkt niet mee en het aantal 
besmettingen daalt weliswaar, maar niet overtuigend. Ik kan mij kortom voorstellen dat u het even 
niet zo zonnig ziet. Maar we doen het wél, met elkaar. Ik zie dat mensen zich overwegend goed aan 
de maatregelen houden en dat er allerlei initiatieven zijn om elkaar te ondersteunen en om 
eenzaamheid tegen te gaan. Ik vertrouw erop dat we dit in de komende tijd ook nog volhouden met 
elkaar.  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. P.H. Snijders,  

  

 


