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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. De derde besmettingsgolf loopt tegen het einde. Er 

is daarnaast volop perspectief: er zijn inmiddels ongeveer 13 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 16 juni kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor van 

afgelopen week werd het beeld door de operationeel leider en de directeur publieke 

gezondheid geschetst:  

- Alle cijfers dalen: het aantal besmettingen, in alle leeftijdscategorieën zien we een 
duidelijke daling, het aantal clusters en ook het regionale vindpercentage positieven 
is gedaald naar 3,7%.  

- De daling van de COVID bezetting brengt verlichting op de druk in de ziekenhuizen. 
Hierdoor kan de zorg steeds meer inzetten op het inhalen van zorg. 

- De druk in het openbare leven neemt toe. De parken lopen vol, het is druk rondom 
het water. Dat betekent dat niet iedereen zich houdt aan de regels die we met elkaar 
hebben afgesproken. Daardoor is handhaving ook lastiger. Met de reguliere bezetting 
is de handhaving eigenlijk niet toereikend.  

 
De voorzitter geeft een terugkoppeling vanuit het Landelijk Veiligheidsberaad (LVB) van 

maandag 14 juni. De daling gaat veel harder dan verwacht dus wordt er overwogen om al 

vanaf 26 juni te versoepelen. Hierover volgt vrijdagavond een persconferentie. Tijdens het 

LVB is er doorgepraat over wat de grondslag nog is van de maatregelen als er geen 

medische noodzaak meer is om deze maatregelen in tact te houden. Wij hebben als 



 

voorzitters het signaal afgegeven om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de medische en 

maatschappelijk realiteit. Dus om de versoepelingen zo snel mogelijk verder door te voeren 

zodat we niet onnodig in een crisiscultuur blijven hangen. Het blijft zoeken naar een balans 

hierin, want het is zeer onwenselijk om versoepelingen weer in te trekken als blijkt dat dit te 

vroeg doorgevoerd is. Ook is er stilgestaan bij het fenomeen toegangstesten dat alleen 

uitgevoerd kan worden door Open Nederland. Daarnaast is er geconcludeerd dat er nog 

geen duidelijke afspraken in Europees verband zijn over reizen. Hier wordt hard aan 

gewerkt, Nederland maakt indien nodig individuele afspraken met andere landen.   

 

Vooruitblik 

GGD IJsselland stelt rond de bestrijding van het coronavirus scenario’s op voor het komend 

half jaar, rekening houdend met verschillende onzekerheden als de komst van nieuwe 

virusvarianten en beleidsmaatregelen vanuit het OMT over onder andere testen van reizigers 

en testen bij klachten. 

 

Coronavaccinaties: geboortejaar 1998 

Toelichting door Rianne van den Berg: Het vaccineren loopt op volle snelheid. Steeds 

jongere mensen kunnen hun afspraak al maken. Na 23 juni kunnen mensen bovendien het 

Janssen-vaccin zelf kiezen, waarvan maar één prik nodig is. Dit vaccin is dan op een beperkt 

aantal locaties beschikbaar. 

Het vaccineren van asielzoekers in de regio is georganiseerd door de huisartsenzorg ter 

plekke, waarbij GGD IJsselland ondersteuning biedt in de vorm van vaccins en personeel. 

Het mobiele prikteam heeft een tweede ronde voor dak- en thuislozen gedaan. De 

vaccinatiegraad daar is inmiddels 56%. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar met medische indicatie worden op aanmelding door de 

huisartsen nu ook bij de GGD gevaccineerd. Vraag is nog wat de landelijke strategie wordt 

voor andere jongeren. Dit geldt ook voor een mogelijke derde vaccinatieronde in de winter. 

Op 9 en 10 juni organiseerde GGD IJsselland de eerste inhaalmomenten voor mensen die al 

wel gevaccineerd waren maar nog geen registratie van hun coronavaccinatie(s) in hun gele 

boekje hadden. De opkomst was groter dan verwacht. Daarom is op 16, 17, 23 en 24 juni 

van de locaties Zeven Alleetjes in Zwolle en Schurenstraat in Deventer uitgeweken naar alle 

vijf de vaccinatielocaties in de regio met vrije inloop voor registratie tijdens openingsuren.  

 

Coronavaccinaties: vaccinatiegraad 

Toelichting door Rilana Wessel, epidemioloog GGD IJsselland: Bij GGD IJsselland zijn 

333.000 vaccinaties gezet. De aantallen van instellingsartsen en huisartsen zijn nog niet 

zichtbaar bij het RIVM. Daardoor zijn deze groepen minder goed in beeld. Denk aan mensen 

van 85+ die voor een deel in verpleeg- en verzorgingstehuizen wonen en mensen tussen de 

60 en 64 jaar die in eerste instantie door hun huisarts zijn gevaccineerd. Bijzonder in met 

name de regio IJsselland is dat verschillende huisartsen ook vaccins hebben aangeboden 

aan mensen van 65, 66 en 67 jaar. Hierdoor ‘scoort’ de groep 65 tot 70 jaar die GGD 

IJsselland in beeld heeft minder hoog dan de groep van 70 jaar en ouder.  

GGD IJsselland is bezig eigen informatie op kernniveau in beeld te brengen voor 

gemeenten. Ondertussen loopt bij de pop up-vaccinatielocatie een onderzoek onder 

gevaccineerden naar beweegredenen om de vaccinatie te halen. Doel is te achterhalen wat 

dichtbij vaccineren betekent voor de vaccinatiebereidheid. Zo bereidt de GGD pilots voor in 

verschillende regio’s waaronder IJsselland. Het dichtbij en laagdrempelig vaccineren en 

informeren via bijvoorbeeld sleutelpersonen is volop in voorbereiding. 



 

Stichting Jong Alexander onderzoekt met enkele GGD-regio’s waaronder IJsselland de 

vaccinatiebereidheid onder jongeren. Daaruit blijkt dat een deel druk ervaart om zich te laten 

vaccineren, bijvoorbeeld omdat ze er zelf niet ziek van worden. Ook zijn er twijfels door 

geruchten over onvruchtbaarheid door vaccinatie. Er is behoefte aan eenvoudige, 

eenduidige en transparante informatie. Gesprekken met andere jongeren kunnen van 

meerwaarde zijn. Als GGD kijken wij samen met onze gemeentes wat de uitkomsten van 

deze onderzoeken betekenen voor het bereiken van de jongeren in onze regio.  

 

Evenementen  

Iedereen wacht met smart op duidelijkheid rondom evenementen aangezien er nog heel veel 

vragen en onduidelijkheden zijn. De veiligheidsregio heeft dit regionaal geïnventariseerd. De 

uitkomsten worden deze dagen meegenomen naar de landelijke overleggen hierover. De 

gemeenten ontvangen gelijk de informatie, indien er meer duidelijkheid is. Ook de werkgroep 

Evenementen is volop aangehaakt.   

 

Toegangstesten 

Stichting Open Nederland werkt aan fijnmazig testlandschap waarbij 99% van de inwoners 

binnen 30 min reistijd vanaf huis terecht kunnen. In IJsselland is testaanbieder Tunica 

Trading in de lead. Voor zover bekend is er een locatie geopend in Zwolle en wordt er 

gewerkt aan een locatie in Deventer.  

 

EK voetbal 

Vooralsnog zijn er in onze regio vrijwel geen bijzonderheden qua corona bestrijding tijdens 

de EK wedstrijden aangetroffen.  

 

Quarantaineplicht 

Rondom de quarantaineplicht zijn er afspraken gemaakt. Voor onze regio verzorgt de 

gemeente Zwolle de invulling hiervan in samenspraak met de werkgroep Handhaving. 

Woensdagmiddag was er vanuit het landelijke belteam één melding gemaakt met het 

verzoek om hier als regio achteraan te gaan.    

 

We zien dat de maatschappij inmiddels voor loopt op de regelgeving. Eerder waren de regels 

leidend en moest de maatschappij zich hieraan conformeren. Nu zie je dat de regels eigenlijk 

achter de realiteit aan beginnen te lopen. Onze inwoners pakken meer ruimte door de vele 

positieve medische berichten, de verwachte verdere versoepelingen en het feit dat velen 

inmiddels gevaccineerd zijn. Dat maakt handhaving begrijpelijk in deze fase ingewikkelder. 

Begrip hebben voor elkaar helpt hierbij waarbij we samen de balans moeten blijven zoeken 

tussen regels en realiteit.   

 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


