
 

 

 

 

 

 

Veiligheidsregio IJsselland 

Postbus 1453 

8001 BL Zwolle 

 

 

 

Datum:  21 mei 2021, Zwolle 

Informant:  Bianca de Greef 

Nummer:  06 50 83 50 38 

Onderwerp:  Raadsbrief RBT vergadering 12 mei 2021 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

  

In maart van vorig jaar zijn we als gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de 

strijd tegen het coronavirus aangegaan. We zitten nu in de derde besmettingsgolf. Er is 

echter volop perspectief: er zijn inmiddels ruim 6 miljoen prikken 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 21 april kwam het RBT bijeen. We starten dit RBT met een leerarena begeleid 

door adviseur crisismanagement Roy Johannink. Hoe kunnen we ons in de regio verder 

voorbereiden op de fase na de corona crisis? Wat is de kracht van onze IJssellandse 

aanpak, welke lessen hebben we geleerd en wat willen we behouden? Hier hebben we met 

elkaar over gesproken naar aanleiding van een analyse van de diverse regionale evaluaties.  

Vervolgens gaf Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing en -communicatie, een lezing over 

crisiscommunicatie door een bestuurlijke bril. 

 

Aan de hand van de Corona Monitor van afgelopen week werd het beeld door de 

operationeel leider en de directeur publieke gezondheid geschetst:  

- Het aantal besmettingen is in IJsselland weer verder gedaald, dit geldt ook voor de 

meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar. Minder mensen (waaronder kinderen) hebben 

zich laten testen, mogelijk door de meivakantie.  

- Het is sinds deze week weer mogelijk om het bron en contactonderzoek volledig uit te 

voeren. Meerdere clusters worden gevonden, steeds vaker te relateren aan sociale 



 

activiteiten, zoals feestjes. Mensen hebben steeds meer contacten en de bereidheid 

van mensen om zich aan de maatregelen te houden neemt (verder) af.  

- De zorg continuïteit is in onze regio nog erg kwetsbaar. Landelijk zijn de IC cijfers 

gedaald, maar dat zien we regionaal nog niet terug 

- Het vaccinatieproces verloopt voorspoedig. 

- Het goede weer en de opening van terrassen en winkels zorgt voor veel drukte in de 

steden en winkelcentra, maar het blijft beheersbaar. 

- Over het algemeen is de situatie handhaafbaar. De meest uitgegeven boetes deze 

week hebben betrekking op groepsvorming door jongeren.  

 

In het Landelijk Veiligheidsberaad is vooral gesproken over de tweede stap in het 

openingsplan. Het Veiligheidsberaad heeft het Rijk geadviseerd om meer ruimte te bieden 

aan de horeca behorende bij sportaccommodaties. Continu punt van aandacht is de 

gedetailleerdheid van het landelijk stappenplan. Vanuit verschillende gremia is er behoefte 

om dit minder gedetailleerd weer te geven. 

 
Toegangstesten 

Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland, geeft een toelichting over twee naast elkaar 

lopende sporen. GGD’en testen in het kader van hun wettelijke publieke taak rond de 

infectieziektebestrijding  mensen met klachten. De 25 GGD-en hebben de opdracht om in het 

kader van de publieke gezondheid in het derde kwartaal van 2021, paraat te staan voor het 

forse aantal van 120.000 testen per dag. Het Ministerie van VWS heeft apart daarnaast aan 

de landelijke Dienst Testen gevraagd om een spoor 2 op te tuigen: het testen zonder 

klachten met het doel toegang te krijgen tot evenementen, locaties, etc. Stichting Open 

Nederland onderzoekt op welke manier de ‘testsamenleving’ moet worden ingericht, ook in 

de regio IJsselland. De dienst verkent op welke locaties toegangstesten zouden kunnen 

plaatsvinden en doet een inventarisatie bij de 11 gemeentes. Het is belangrijk dat dit tweede 

spoor niet wordt vermengd met het testen dat door GGD plaatsvindt in het kader van de 

bestrijding van corona.  

 

De wet rondom toegangstesten is geaccordeerd. In onze regio zijn nu 2 activiteiten 

aangemeld: een handbalwedstrijd in Raalte en het casino in Zwolle. Publiek kan dan 

eenmalig aanwezig zijn met toegangstesten. Als bedrijven in aanmerking willen komen voor 

eenmalige activiteiten met toegangstesten, kunnen ze dit rechtstreeks aanmelden bij het 

ministerie van OCW. 

 
Coronavaccinaties 

Sebastiaan van Buuren, projectleider Vaccineren bij GGD IJsselland, geeft een toelichting. 

Het vaccineren in de regio IJsselland gaat voorspoedig. Afsprakenslots lopen snel vol wat 

zou kunnen duiden op een hoge vaccinatiebereidheid. GGD IJsselland vaccineert ook 

mensen uit andere regio’s en andersom. Door de hoge animo kreeg deze regio opnieuw 

5000 extra vaccins toebedeeld voor de komende week.  

 

Nieuwe doelgroep bij de GGD zijn degenen die door hun huisarts zijn aangemerkt als 

mensen die ze jaarlijks uitnodigen voor de griepprik (18 tot 60 jaar) en degenen ‘met 

verhoogd medisch risico’ (vanaf jongeren die in 2021 16 jaar worden tot de leeftijd van 60 

jaar). Huisartsen hebben het RIVM hiervoor de naw-gegevens van de uit te nodigen mensen 



 

aangeleverd. Waar landelijk werd aangegeven dat van de 500.000 maar 148.000 hun 

afspraak hadden gemaakt, ziet GGD IJsselland deze week een versnelling in deze groep. 

Op leeftijd (van oud naar jong!) zijn de mensen geboren in 1961 of ’62 met een brief 

uitgenodigd en door een foutje van het RIVM een deel van het geboortejaar 1963. Diegenen 

met een brief konden ook hun afspraak al maken. Daarnaast krijgen de ouderen (vanaf 65 

jaar en daarboven) die nog geen vaccinatie hebben gehad opnieuw een uitnodiging, als 

reminder. Mensen van 60 tot 64 jaar worden gevaccineerd door hun eigen huisarts. 

Na de ‘griepprik- en medisch risicogroep’ zal het RIVM tweede helft mei verdergaan met het 

uitnodigen van mensen, te beginnen met het geboortejaar 1963 en dan oplopend. Wanneer 

precies welk geboortejaar aan de beurt is, is moeilijk te zeggen want dat blijft afhankelijk van 

het daadwerkelijk leveren van de toegezegde vaccins. Doel is natuurlijk dat elke volwassene 

die dat wil begin juli de eerste (of in geval van het Janssen-vaccin de enige) vaccinatie heeft 

gehad. Dit betekent dat het vanaf eind mei steeds sneller gaat met naar verwachting een 

piek in de eerste helft van juni. GGD IJsselland is daar klaar voor, ook in personeel opzicht.  

 

GGD IJsselland heeft net als andere regio’s een plan opgesteld en ingediend bij het RIVM 

om ook de moeilijk bereikbare doelgroepen een vaccinatie te kunnen aanbieden. Zo zal 

tweede helft mei een mobiel vaccinatieteam dak- en thuislozen vaccineren op locatie. Door 

het vaccin van Janssen hiervoor te gebruiken is maar één prik nodig. Ondertussen kijken we 

vooruit, voor na de piek in juni. Mensen komen dan voor hun tweede vaccinatie, reminders 

gaan uit naar mensen die nog niet geweest zijn en gekeken wordt hoe toe te werken naar 

een maximale vaccinatiegraad. Welke scenario’s kunnen zich voordoen? Hiervoor zijn data 

over de vaccinatiegraad nodig die binnenkort beschikbaar komen vanuit het RIVM. In ieder 

geval data die de GGD’en zelf hebben geregistreerd. Daarnaast wil GGD IJsselland lokale 

kennis van en ervaring met de eigen populatie in gemeenten benutten en samen kijken hoe 

mensen die nog niet gevaccineerd zijn het beste bereikt kunnen worden. Hierover zal in een 

volgend RBT een toelichting en gesprek plaatsvinden. 

 

Maatregelen 

De volgende stap van de routekaart is gecommuniceerd. De duiding (de details) die meer 

uitleg geven over de diverse onderdelen bij stap 2 van het openingsplan volgt altijd een paar 

dagen later. De landelijke en regionale crisisstructuur COVID-19, met alle (voor)overleggen 

en afspraken is in beeld gebracht om komende tijd als ROT en RBT te kijken wat qua 

organisatie past bij de fase van de crisis.   

 
Deze weken zoeken wij met de hele samenleving hoe we om moeten gaan met de zo 
gewenste versoepelingen in relatie tot de nog steeds zeer kwetsbare zorg continuïteit. Elk 
stapje wordt omarmd, en dat maakt het juist is deze fase moeilijker voor elk individu om 
terughoudend te zijn en alert te blijven. Om wijs en respectvol om te gaan met de extra 
vrijheden die de versoepelingen met zich meebrengen. Om er alles aan te doen om niet zelf 
besmet te raken met het virus: door afstand te houden, handen te wassen en te testen bij 
klachten. Om elkaar te blijven helpen en oog te hebben voor ieders veerkracht. 
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


