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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 alweer de derde besmettingsgolf. 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 7 april 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 licht gedaald. 

• Het aantal testen dat wordt afgenomen is ook licht gedaald.     

• Het aantal verzorg- en verpleeghuizen waarin besmettingen zijn vastgesteld, is opnieuw 
gedaald en is nu nog 1%. We zien hierin het positieve effect van vaccineren terug.  

• GGD IJsselland voert als gevolg van het hoge aantal besmettingen een minder volledig bron- 
en contactonderzoek uit. De meeste besmettingen vinden plaats binnen het gezin, gevolgd 
door besmettingen op het werk en op scholen.  
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• Het vaccineren in de regio verloopt voorspoedig. GGD IJsselland heeft inmiddels 59.000 
vaccins gezet. Op 12 april openen testlocaties in Dalfsen, Deventer en Kampen.  

• De IC-bezetting van coronapatiënten is relatief hoog en er is sprake van een continue druk 
op de zorg. De stijging in ziekenhuizen zet door.  

• 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 naleving rondom Pasen is relatief goed verlopen.  

• Op het gebied van handhaving is de situatie beheersbaar, mensen zijn goed aanspreekbaar 
en aanwijzingen worden over het algemeen goed opgevolgd. Duidelijk is wel dat de 
weersomstandigheden invloed hebben op de naleving van de coronamaatregelen. We 
kijken nu vooruit naar wat de komende maand en de op handen zijnde versoepelingen gaan 
brengen.  

 
De voorzitter blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad:  
 

• De weerstand tegen de maatregelen wordt massiever en vraagt om een ander verhaal dan 
een jaar geleden.  

• Het kabinet werkt aan een openingsplan in 6 stappen. Bij stap 6 zijn alle maatregelen 
opgeheven. Voorzien wordt nu dat stap 6 pas na de zomervakantie in zal gaan.  

• Over het vaccinatiepaspoort is in Europa nog veel discussie.  

• Er komt een nader onderzoek naar de mogelijke groepsimmuniteit.  
 

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

Coronavaccinaties: thuiswonenden geboren  in 1947 en 1948 

Sinds het Paasweekend kunnen ook mensen die geboren zijn in 1947 en 1948 al online een afspraak 

maken voor hun vaccinatie. Vanaf 6 april ontvangen ze daarvoor een uitnodiging via de post. Het 

RIVM verstuurt de uitnodigingen in bulken en niet in één keer, zodat mensen makkelijker hun 

afspraak kunnen maken in verband met bereikbaarheid. Dit cohort breidt zich uit naar mensen die 

geboren zijn in 1949 en 1950. 

 

GGD IJsselland heeft inmiddels 59.201 vaccinaties gezet. Dat zijn zowel eerste als tweede 

vaccinaties. Landelijk zijn dat er 2.909.446 waarvan 1.919.046 door de 25 GGD’en. 

Zorgmedewerkers pgb hadden hun uitnodiging al ontvangen via hun werkgever en medewerkers 

Wmo en wijkverpleging hebben deze net gekregen of ontvangen de uitnodiging deze maand. Maar 

hun afspraken zijn voorlopig afgezegd. Het opnieuw pauzeren van vaccineren met AstraZeneca is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

van invloed op het totale vaccinatieprogramma. Van dit vaccin zouden grote aantallen beschikbaar 

komen in het tweede kwartaal van dit jaar. Huisartsen vaccineren wel gewoon door, omdat hun 

doelgroep ouder is dan 60 jaar. De GGD’en hebben het vaccineren van de enkele zorgmedewerkers 

van 60 jaar en ouder ook gepauzeerd, omdat dit aantal afspraken gewoonweg te klein was om 

efficiënt te kunnen vaccineren. Alle afspraken zijn door het landelijke callcenter van GGD GHOR 

Nederland afgebeld. Inmiddels is bekend dat het vaccineren met AstraZeneca wordt hervat voor 

mensen ouder dan 60.  

De levering van Pfizer/BioNTech blijft stabiel. Afgelopen week kwamen zelfs extra vaccins 

beschikbaar. Op zo’n moment zet de GGD extra tijdslots open. Het kan dus goed zijn dat iemand die 

gisteren een afspraak wilde maken, pas met drie weken een tijdslot kon kiezen terwijl iemand die 

vandaag belt al binnen een week terecht kan. Alles staat of valt met de levering van vaccins. 

Vanaf volgende week krijgen de GGD’en ook een beperkte hoeveelheid van het vaccin Moderna. 

Het is nog niet bekend voor welke doelgroep dit mag worden ingezet. Zo beweegt de GGD dagelijks 

mee met de laatste ontwikkelingen. Alles is klaar, locaties én personeel, waarbij het de kunst is 

personeel te blijven binden en boeien.  

Ondertussen heeft het ministerie van VWS besloten dat mensen die al corona hebben gehad maar 

één prik nodig hebben.  

Vanaf maandag 12 april vaccineert GGD IJsselland naast in Zwolle en Hardenberg, ook in Dalfsen, 

Deventer en Kampen. In het begin gaan er slechts enkele priklijnen open, omdat er nog niet heel 

veel meer vaccins beschikbaar zijn. De afspraken op de nieuwe locaties vullen zich snel. Alleen 

Hardenberg blijft wat achter. Landelijk wordt onderzocht waardoor dit komt. Ondertussen blijkt dat 

de vaccinatiebereidheid nog steeds groeit. 

 

Voorbereiding zorgketen 

Jaap van Dissel vertelde het al: de derde coronapiek lijkt minder hoog te worden dan gevreesd. 

Prognose is dat voor eind april 800 tot 900 IC-bedden voor coronapatiënten bezet zijn. De kans op 

een eventueel landelijk af te kondigen noodscenario (fase drie) waarin de zorg helemaal dreigt vast 

te lopen, is kleiner geworden. Toch is de druk op het zorgpersoneel onverminderd hoog. Veel 

reguliere zorg is uitgesteld en ondertussen kampt de sector met een hoog ziekteverzuim, soms wel 

14%. In verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn de besmettingen in de regio IJsselland erg laag (1% 

van de tehuizen). Daardoor hebben zij voldoende capaciteit om de uitstroom van patiënten uit 

ziekenhuizen op te vangen. Huisartsen zijn erg druk deze periode: ze worden overstroomd met 

vragen, vangen de zorg op van coronapatiënten die thuis kunnen blijven maar wel intensieve zorg 

nodig hebben en gaan nu ook vaccineren (mensen van 60 tot 64 jaar, mensen met morbide obesitas 

of syndroom van Down). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

  
  

In ons ROAZ is het plan voor het fase-3 noodscenario vastgesteld en bepaald wie in welke fase in de 

lead is. Vrijdag vond een gesprek plaats tussen de inspectie (IGJ) en de voorzitter ROAZ en DPG over 

dit plan. De IGJ gaf een compliment voor het plan en de voorbereidingen in onze regio. De rol van 

de inspectie is in dit geval vooral ondersteunend en meedenkend. 

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

• We hebben gesproken over evenementen met een toegangstest. Er zijn nog veel vragen. 
We blijven hierover met elkaar in contact.  

• De organisatie van evenementen ligt bij deze organisaties. Organisatie van de testen ligt bij 
Stichting Nederland Open. 

• Rondom de lintjesregen en 4/5 mei komt een landelijke richtlijn.  

• Click en collect op markten wordt niet toegestaan. Er is begrip voor de wens het wel te 
doen, maar voor nu kan het dus niet. Wel worden markten mogelijk meegenomen in de 
eerste versoepelingen op 21 april.  

 
Versoepelingen: het woord valt weer in de gesprekken. En wat zijn we daar aan toe. Wat is onze 
samenleving daar aan toe. Natuurlijk wachten we de persconferentie van volgende week af, maar ik 
voel ruimte voor voorzichtig optimisme en ik hoop u ook. De weerstand tegen de maatregelen 
groeit, het duurt nu al meer dan een jaar en we snakken naar meer ruimte. Toch kunnen we dit 
alleen met elkaar bewerkstelligen: door ons goed aan de maatregelen te houden en alles steeds op 
verantwoordelijke wijze te doen, zorgen we er samen voor dat er straks hopelijk iets meer mogelijk 
is.  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.C. König 

  

 


