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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 10 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 in de afgelopen week weer verder gedaald.  

• 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, deze is dan ook verlengd.  

• In ongeveer 16% van de VVT-instellingen in de regio zijn besmettingen gevonden. Dat is een 
afname ten opzichte van voorgaande weken.  

• GGD IJsselland voert volledig bron- en contactonderzoek uit. De meeste besmettingen 
vinden plaats binnen het gezin, gevolgd door besmettingen op het werk.  

datum Donderdag 11 februari 2021 

kenmerk   

onderdeel   

informant  Lidy Uiterwijk Winkel 

doorkiesnummer  06 81 92 88 85 

onderwerp  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

• Per 4 februari worden 800 mensen per dag gevaccineerd. Dit is tijdelijk. Vaccinaties worden 
gegeven in Zwolle en in Hardenberg. Zorgmedwerkers krijgen nu hun tweede vaccin, 
ouderen van 80+ hun eerste.  

• De zorgcontinuïteit bevindt zich in de plateaufase. De coronagerelateerde opnames dalen, 
waardoor weer iets meer reguliere zorg geleverd kan worden. De druk op he tpersoneel is 
groot, hier is nadrukkelijk aandacht voor.   

• De naleving van de maatregelen is over het algemeen goed, al neemt de onrust in de 
samenleving toe. Overtredingen betreffen vooral schending van de avondklok, kleinschalige 
samenkomsten en met meerdere personen/huishoudens in één auto.  

• De weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben er toe geleid dat het rustig was 
op straat. Wel bereiden politie en gemeenten zich voor op de te verwachten schaatsdrukte.  

 
De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:  
 

• Het kabinet wil vol inzetten op de sociaal maatschappelijke effecten van de coronacrisis op 
de samenleving. In de komende tijd wordt gewerkt aan een plan hiervoor.  
 

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in een aantal actuele 
ontwikkelingen vanuit GGD IJsselland:  
 
Zorgcontinuïteit: plateaufase 

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor 

reguliere zorg (incidenteel tot 35% afgeschaald). De zorg moet wel weer snel kunnen overschakelen 

naar meer spoed COVID-zorg, zodra nodig. Tegelijk eist de doorlopende (langdurige) druk op 

zorgmedewerkers zijn tol en is er extra aandacht voor hun welzijn. De gehele zorgketen bereidt zich 

integraal voor op het worst case-scenario in verband met de groeiende Britse virusvariant, ook al 

lijkt de lockdown de toename van elke virusvariant af te remmen. Mocht dit scenario zich voordoen 

dan betekent dit extreme druk op medewerkers en middelen. Landelijk is een kwaliteitskader voor 

continuïteit en kwaliteit in voorbereiding voor ‘het zwarte scenario’, afgestemd met de Inspectie.  

 

Besmettingen en testen 

Het aantal coronabesmettingen daalt nog steeds, maar de cijfers geven een vertekend beeld. 

Minder mensen laten zich testen en zondag 7 februari waren de testlocaties gesloten in verband 

met het winterse weer (code rood). Dit gold voor het hele land. Alle afspraken zijn zaterdagmiddag 

6 februari afgebeld. De daling in positieve testuitslagen is zichtbaar in alle gemeenten in IJsselland, 

ook in Ommen, Raalte en Hardenberg waar relatief gezien de meeste besmettingen waren. De pop 

up-testlocatie in Staphorst is er nog steeds en wordt goed gebruikt. Hier is een duidelijke daling 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

zichtbaar in het aantal besmettingen, hoewel het vindpercentage nog redelijk hoog is. Daarom blijft 

deze voorziening in overleg met de gemeente nog beschikbaar. 

 

Bron- en contactonderzoek 

In 16% van de verpleeg- en verzorgingshuizen is nog sprake van besmettingen. Dat is duidelijk 

minder dan een aantal weken geleden. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat de meeste 

besmettingen nog steeds bij mensen thuis plaatsvinden. Maar ook binnen bedrijven besmetten 

medewerkers elkaar en ontstaan er clusters. Vooral bij beroepen waarbij je niet thuis kunt werken. 

Bron- en contactonderzoek is nog verder uitgebreid. Zo volgen de onderzoekers huisgenoten en 

nauwe contacten intensiever. 

 

Coronavaccinaties: thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers 

Het vaccineren verloopt goed. GGD IJsselland heeft tot zondag 7 februari 7.040 vaccinaties gegeven 

aan zorgmedewerkers en 2.848 aan ouderen (85-plus). De opkomst is bijna 100%. 

Zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen inmiddels hun tweede vaccinatie. 

Ziekenhuizen hebben de tweede vaccinatie van zorgmedewerkers acute zorg in de ziekenhuizen en 

van de RAV afgerond. Instellingsartsen zijn bezig met het vaccineren van bewoners van verpleeg- en 

verzorgingshuizen en de huisartsen starten eind februari met het vaccineren van thuiswonende 

ouderen die niet mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan. Het moment van 

vaccineren is afhankelijk van de aanlevering van vaccins. 

Vanaf 4 februari kon de GGD tijdelijk het aantal vaccinaties per dag verhogen naar ruim 800 per 

dag. Reden is de keuze van de landelijke overheid langere tijd tussen de eerste en tweede 

vaccinatie te plannen, waardoor op korte termijn meer vaccins beschikbaar werden gesteld. 

 

Donderdag 4 februari bleek een leerzame dag te zijn. Het aantal vaccinaties was verhoogd naar 

bijna 850, 11 priklijnen waren open, er was een landelijke ICT-storing en veel ouderen komen erg 

vroeg naar hun afspraak en gaan dan meteen al in de rij staan. Bovendien hebben veel ouderen een 

medische check nodig. Hierdoor ontstond begin van de middag een langere wachtrij. Door 

pragmatisch een priklijn te sluiten en het vrijgekomen personeel in te zetten voor de medische 

check, slonk de rij snel. Met het voorspelde winterse weer is in de locatie van de IJsselhallen 

versneld de Hanzehal gehuurd als wachtruimte. Mensen konden daar diezelfde middag al gebruik 

van maken. De hal fungeert als ingang naar de vaccinatielocatie en hier kunnen mensen binnen 

wachten tot ze aan de beurt zijn. Ook in Hardenberg kunnen mensen binnen wachten. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

Zondag 7 februari moest de vaccinatielocatie in de IJsselhallen worden gesloten in verband met het 

weer, code rood. Alle afspraken zijn de middag ervoor afgebeld. Mensen konden zelf via de 

landelijke afsprakenlijn een nieuwe afspraak maken. Door het niet vaccineren op zondag (ruim 800 

afspraken) bleef een deel van het vaccin over. Isala zorgde voor het veilig vervoeren van deze 

vaccins naar andere GGD-regio’s, zodat de GGD’en samen de vaccins snel konden toedienen op de 

maandag en de verspilling nihil bleef. 

 

Zaterdag 6 februari was de opening van de vaccinatielocatie in de Evenementenhal Hardenberg 

door burgemeester Offinga. Deze locatie is op maandag 8 februari in gebruik genomen. Ook in 

Hardenberg helpen apothekers bij het voorbereiden van de vaccins. Medewerkers van de 

Evenementenhal en de brandweer waren al vroeg aan het sneeuwruimen, zodat het parkeerterrein 

toegankelijk was. 

De brandweer biedt de helpende hand op de parkeerterreinen van de IJsselhallen en de 

Evenementenhal om ouderen te helpen van en naar hun auto.  

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

• We hebben de evaluatievragen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid behandeld.  

• Schaatsen is een belangrijk thema in de komende weken. We zien dat ijsverenigingen hun 
verantwoordelijkheden goed nemen. Regionaal is er een boodschap opgesteld en verspreid, 
ook door de sociale media-kanalen van de gemeenten. Kern is om schaatsplezier dicht bij 
huis te zoeken en drukke plaatsen daarmee te vermijden.  

• Vanwege het weer willen ondernemers het nieuwe click&collect ook binnen toestaan. Dat is 
echter niet toegestaan. Ook stands buiten mogen niet. De regel is en blijft: vier uur nadat je 
iets besteld hebt, mag je het ophalen.   
 

Het vriest al enkele dagen stevig en het zal niet lang meer duren voor we met elkaar het ijs op 
kunnen. Schaatsen is een prachtige Hollandse traditie en een winter als deze hebben we al even 
niet meer gehad. Toch ook nu wel weer de oproep om de maatregelen niet te vergeten. Ga 
schaatsen, maar doe het dicht bij huis. Houd afstand, vermijd drukte en…. geniet van dit cadeautje.  
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. P.H. Snijders,  

  

 


