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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. 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 19 mei 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 is in IJsselland opnieuw verder gedaald. Het relatieve aantal 

besmettingen in de regio ligt lager dan het landelijke aantal.  

- Het aantal inwoners dat zich laat testen is gedaald en daarmee nu ongeveer gelijk 

aan het landelijke aantal geteste inwoners.  

- Het bron- en contactonderzoek wordt volledig uitgevoerd. Wel lijkt de bereidheid 

hieraan mee te doen af te nemen.  

- De zorgcontinuïteit is nog steeds kwetsbaar. Wel zien we een lichte daling in het 

aantal coronagerelateerde opnames in de ziekenhuizen.  

- Het vaccinatieproces verloopt voorspoedig. 

- Het voorjaarsweer laat nog even op zich wachten en dat zien we op de terrassen en 

in winkelgebieden: het is druk, maar er is nagenoeg geen sprake van excessen.  

- De handhaving van de richtlijnen is in de gehele regio goed uitvoerbaar. De meeste 

boetes die uitgeschreven worden zijn voor groepsvorming.  



 

 

De voorzitter blikte kort terug op het landelijke veiligheidsberaad:  

- De daling van de cijfers is positief en hoewel het aantal besmettingen wel hoog is, is 

besloten geen gebruik te maken van de pauzeknop.  

- Er is gesproken over het gebruik van toegangstesten bij evenementen, hierover volgt 

later duidelijkheid.  

- Evenementen zijn nog steeds opgeschort. In sommige delen van het land wordt 

onder voorwaarden al wel de vergunningverlening opgepakt.  

- Handhaving wordt landelijk als lastiger ervaren. 

 
De directeur publieke gezondheid nam ons mee in de actuele stand van zaken bij de GGD.  

 

Coronavaccinaties: geboortejaar 1965, mensen met medisch risico en/of griepprik én 

beschermd wonen 

Toelichting door Margreet Algera, strategisch manager bij GGD IJsselland: Het vaccineren in 

de regio IJsselland komt steeds meer op stoom, door de toename van het aantal geleverde 

vaccins. Vooral de verwachting van grote leveringen van het vaccin Janssen kan leiden tot 

de grote aantallen vaccinaties per week (1,5 tot 2 miljoen) waar de samenleving naar uitkijkt. 

Tegelijk blijft dat spannend; de eerste levering van Janssen voor de week van 24 mei is de 

helft van wat was toegezegd. BioNTech/Pfizer blijft gestaag leveren. GGD IJsselland 

verwacht binnen een week de 200.000e prik te kunnen zetten. 

 

Het uitnodigen van mensen met verhoogd medisch risico is grotendeels gedaan. Tegelijk 

komen er nog nazendingen van huisartsen maar ook bestanden met namen van specialisten 

bij het RIVM binnen. Deze mensen ontvangen een uitnodiging van het RIVM, ook als ze 

jonger zijn (vanaf geboortejaar 2003). Ook de groep ‘beschermd wonen’ zal een uitnodiging 

krijgen. 

Ondertussen worden stapsgewijs mensen op leeftijd uitgenodigd: geboortejaar 1965 kon al 

online een afspraak maken en krijgt van het RIVM een brief via de post thuis en al gauw 

zullen hier latere jaren aan worden toegevoegd, afhankelijk van de beschikbare vaccins en 

de snelheid waarmee tijdslots vol lopen. Dit tempo wordt landelijk bepaald. 

Het ministerie van VWS heeft eind vorige week besloten dat de GGD’en de coronavaccinatie 

niet meer noteren in het gele vaccinatieboekje. Hierover zijn behoorlijk wat vragen 

binnengekomen alsmede een aangenomen motie in de Tweede Kamer. De GGD wacht het 

besluit van VWS hierover af en zal deze volgen. 

In de week van 24 mei gaat GGD IJsselland met een mobiel prikteam op stap om dak- en 

thuislozen te vaccineren. Hiervoor zet de GGD het Janssen-vaccin in, waarvan maar één 

vaccinatie nodig is. Mensen die in een asielzoekerscentrum verblijven, zullen gevaccineerd 

worden door de huisartsenzorg voor asielzoekers. Mogelijk zal de GGD daarbij 

ondersteunen. Na de grote vaccinatiepiek in juni gaat GGD IJsselland na welke groepen 

minder goed bereikt zijn voor de vaccinatiecampagne en samen met gemeenten kijken op 

welke manier dit alsnog kan. Hiervoor zullen ook landelijk richtlijnen worden opgesteld. 

Samen met Stichting Alexander bereidt GGD IJsselland het bereiken en motiveren van 

jongeren voor; Een groep waarvan de verwachting is dat de vaccinatiebereidheid lager zal 

zijn. Als er lokale acties gaan plaatsvinden, is dit altijd in overleg met de betreffende 

gemeente. 

Tot slot de vaccinatiegraad: de cijfers van de GGD zijn beschikbaar. Vooral als je naar de 

leeftijdsgroep 70 tot 80 jaar kijkt (grotendeels mobiel en dus gevaccineerd door de GGD) is 



 

de vaccinatiebereidheid hoog te noemen. De komende tijd worden de opkomstcijfers op de 

voet gevolgd, zodat extra acties in overleg met gemeenten wanneer nodig kunnen worden 

ingezet.  

 

De operationeel leider praatte ons bij over een aantal zaken: 

- De maatregelen en nieuwe regelingen zijn bekend. De volgende stap wordt per 9 juni 

verwacht, maar als de huidige daling doorzet kan dit ook eerder zijn.  

- De derde verantwoording is in concept rondgestuurd. Gemeenten ontvangen de 

verantwoording begin juni en sturen de definitieve versie zelf naar de 

gemeenteraden.  

- Er is gesproken over de crisisorganisatie na 30 juni. Het RBT zal dan nog één keer 

per maand plaatsvinden. Indien nodig kan dan extra gepland worden. Vergaderingen 

worden doorgepland tot 1 januari.  

 

Wethouder Alwin Mussche heeft ons bijgepraat over de stand van zaken rondom de 

werkgroep Nazorg. In maart en april zijn er bijeenkomsten geweest met contactpersonen bij 

de gemeenten. Lokaal gebeurt al veel, ook landelijke initiatieven die lokaal worden vertaald. 

Daarnaast is er een behoefte om inzicht te krijgen in de doelgroep nieuwe kwetsbaren. 

Rilana Wessel nam ons mee in enkele onderzoeken waaronder een kwalitatief onderzoek 

naar economisch getroffenen en nieuwe onderzoeken naar zelfisolatie, kwetsbare groepen 

en de doorlopende coronapeiling. Een belangrijke uitkomst van verschillende onderzoeken is 

dat aandacht voor mensen en met elkaar praten enorm belangrijk is; naar elkaar omkijken en 

vragen hoe het gaat maken dat mensen zich gehoord en gezien voelen.   

 
De ruimte die we met elkaar hebben verdiend, krijgen we langzaam maar zeker. En dat 
levert opluchting op, zie ik om mij heen. Toch bevinden we ons nog steeds in een precaire 
fase; het blijft balanceren. De ruimte die we krijgen, is niet vanzelfsprekend. Met elkaar 
voorkomen we dat opnieuw aanscherpen van de maatregelen nodig is, door ons aan de 
basismaatregelen te houden en oog voor elkaar te hebben. Dat doen wij in onze regio erg 
goed, en daar ben ik blij mee en trots op!  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


