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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 10 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 2 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:  

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

meldingen in de leeftijd van 11-20 jaar. 

- De clusters nemen qua aantal ook verder af en zijn minder groot. We zien nog steeds 

een aantal clusters in de VVT en (zorg)instellingen. Ook zien we clusters op 

campings ontstaan. 

- Het aantal inwoners van regio IJsselland dat zich heeft laten testen in een GGD 
teststraat, is de afgelopen week verder gedaald en is net als de weken ervoor 
ongeveer gelijk aan het landelijke aantal geteste inwoners. Het vindpercentage 
positieven zit rond de 7%, wat echt lager is dan een paar weken geleden. 

- Door het dalende aantal besmettingen is er meer tijd om te monitoren. GGD 
IJsselland doet weer volledig bron- en contactonderzoek voor de scholen.  
Besmettingen vinden nog steeds vooral plaats binnen huiselijke kring. Bij grote 
gezinnen, is soms het hele gezin positief. 

- Het vaccinatieproces verloopt in onze regio nog steeds voorspoedig. 



 

- Vooral in de kliniek is er meer ruimte ontstaan door een lagere bezetting van COVID 
patiënten. De druk op het IC is nog hoog. 

- Het is drukker in de openbare ruimte. Dit komt onder andere door het lekkere weer en 
de verdere versoepelingen. Daardoor wordt de handhaving steeds lastiger. Het 
afgelopen weekend waren er grote samenkomsten en feesten, waar de reguliere 
handhaving niet op geëquipeerd is. 

 
Peter Snijders geeft een terugkoppeling vanuit het Landelijk Veiligheidsberaad (VB). De 

media heeft vooral ingezoomd op de discussie rondom de tv schermen van het EK voetbal. 

In het VB is afgesproken dat we na twee wedstrijden van het Nederlands elftal kijken wat de 

situatie aan de hand van de besmettingscijfers en vaccinatiegraad is. Aan de hand hiervan 

bespreken we de mogelijkheden. De uitkomsten van de Fieldlabs zijn uitgebreid besproken. 

Deze Fieldlabs hebben interessante en waardevolle informatie opgeleverd over hoe je met 

grotere groepen veilig bij elkaar kan zijn. Diverse maatregelen hebben een grote invloed op 

mogelijke verspreiding en risico’s. Tijdens dit VB is er nog niet veel duidelijkheid gegeven 

over evenementen in algemene zin, dit volgt nog. Er is daarnaast gesproken over de 

garantieregeling voor evenementen organisatoren (geldt alleen voor zeer grote 

evenementen, minder van toepassing voor onze regio).  

 

De politie geeft aan dat de vele extra inspanningen afgelopen maanden vanuit de politie leidt 
tot een beperking in de beschikbare politie capaciteit voor de komende maanden. 
 
Coronavaccinaties: geboortejaar 1982 

Een toelichting door Sebastiaan van Buuren, projectleider Vaccineren bij GGD IJsselland. 

We vaccineren nu in een flink tempo. Bijna dagelijks komen er leeftijdsgroepen bij die al 

online hun afspraak kunnen maken of telefonisch via het telefoonnummer in de brief die ze 

een paar dagen later thuis ontvangen van het RIVM. Inmiddels zijn 237.920 prikken gezet 

door GGD IJsselland (stand dinsdagavond 1 juni 2021). Het bericht dat door jongere 

doelgroepen alleen nog afspraken gemaakt kunnen worden voor een vaccinatie met 

BioNTech/Pfizer of Moderna (mRNA-vaccin) en niet meer het vaccin van Janssen kwam 

voor veel mensen én de GGD’en als een verrassing. Mensen die geboren zijn in 1967, ’68 of 

’76 en die al een afspraak hadden staan voor een vaccinatie met Janssen kunnen die 

vaccinatie wel krijgen. Ze kunnen er ook voor kiezen via de landelijke afsprakenlijn hun 

afspraak te verzetten, waarmee ze automatisch een mRNA-vaccin krijgen. 

 

Het bereiken van een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om verspreiding van het virus tegen 

te gaan. Daarom kunnen vanaf zaterdag 5 juni mensen van 60 tot 64 jaar die eerder 

uitgenodigd zijn door de huisarts en de prik gemist hebben of niet wilden (AstraZeneca) 

alsnog een afspraak maken voor een vaccinatie bij de GGD. Ze krijgen dan BioNTech/Pfizer 

of Moderna. De piek in vaccineren is in de week van 7 juni: in de regio IJsselland staan er 

dan ruim 50.000 vaccinatieafspraken gepland. Dit is de piek, omdat het aantal beschikbare 

vaccins in de week daarna lager is.  

 

GGD IJsselland start 3 juni met het vaccineren in een pop up-locatie in Raalte. Twee weken 

lang, waarna de mobiele unit naar Wijhe gaat, ook voor twee weken. Daarna wordt dit 

herhaald, zodat iedereen daar ook een tweede prik kan krijgen. De GGD vaccineert op die 

locatie met Moderna, waar weinig vaccins van beschikbaar zijn; te weinig om de huidige 

locaties qua inrichting op aan te passen.  

  



 

Van crisis naar normaliseren 

Toelichting door Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid GGD IJsselland. De 

GGD’en zijn bezig scenario’s naast elkaar te zetten voor de periode na de grote 

vaccinatiecampagne medio / eind augustus. Het aantal testen gaat naar beneden, dit geldt 

ook voor bron- en contactonderzoek. KPMG denkt mee in dit afschalingsproces. Dit alles 

tegen de achtergrond van vragen als hoe de transmissie van het coronavirus over de wereld 

heen verloopt. Welke eisen stellen landen qua quarantaine en reizen? Doen we dat samen 

of is dit overal verschillend? Welke vragen komen er nog op de GGD af, los van alle 

burgervragen over de gele reisvaccinatieboekjes? Na de zomer zal de GGD zich nog richten 

op ‘spijtoptanten’ die alsnog een vaccinatie willen. Belangrijk is hoe het dan zit met de 

vaccinatiegraad, eventuele nieuwe virusmutanten en of een eventuele derde vaccinatie 

nodig is (wat waarschijnlijk eind van het jaar wordt besloten). 

 

Maatregelen 

De volgende stap van het openingsplan is vervroegd en is per 5 juni van kracht.    

 

Evenementen  

Bij stap 3 mag er iets meer georganiseerd worden, maar echte evenementen (met eventueel 

toegangstesten) zijn pas gedeeltelijk vanaf stap 4/5 toegestaan. Er ontbreekt echter nog een 

heldere landelijke lijn hoe om te gaan met evenementen aanvragen vanaf juli. Via het 

Veiligheidsberaad is bij het Rijk aandacht gevraagd voor meerdere onderdelen qua landelijke 

lijn. Eén dezer dagen komt er een OMT advies omtrent evenementen. Uiterlijk 11 juni zou 

het Rijk met een landelijke lijn moeten komen waarin staat hoe om te gaan met 

evenementen in stap 4 en 5. De werkgroep Evenementen in onze regio houdt de landelijke 

lijn in de gaten en komt waar nodig met een regionaal advies. Tot die tijd kunnen 

aangevraagde evenementen vergunningen wel in behandeling worden genomen, maar 

zolang er nog geen landelijke duidelijkheid is, kan er nog niets verleend worden.  

 

Rondom schermen / livemuziek in de horeca tijdens het EK voetbal is er wel duidelijkheid: dit 

is niet toegestaan. Op 14 juni zal dit heroverwogen worden waarbij de uitkomst afhankelijk is 

van de besmettingscijfers en de vaccinatiegraad. Er is een kern ROT ingericht met een 

nauwe relatie tot het ROT Corona. Het doel is om een goede verbinding te leggen tussen 

betrokken organisaties. De focus vanuit de politie ligt tijdens het EK op openbare orde 

vraagstukken. Een politie teamchef uit de regio zal de coördinatie rondom het EK verzorgen 

waardoor de informatiedeling gewaarborgd is.  

 

Derde verantwoording 

De derde verantwoording vanuit de voorzitter Veiligheidsregio IJsselland wordt vastgesteld. 

De burgemeesters sturen deze verantwoording met eventueel een eigen toelichting vanuit de 

gemeenten toe naar de gemeenteraad.  

 

Quarantaineplicht 

Per 1 juni heeft er een wijziging in de Wet publieke gezondheid plaatsgevonden vanwege de 

quarantaineplicht. Het doel is om besmettingen door inkomende reizigers tegen te gaan. 

Deze wijziging houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze 

quarantaineplicht waarbij de gemeente van de voorzitter van een veiligheidsregio het initiatief 

neemt. De werkgroep Handhaving wordt gevraagd om met een voorstel te komen hoe dit 

praktisch ingevuld kan worden.  



 

 

Afgelopen weken omarmen we de kleine versoepelingen die met het mooiere weer zeer 

gewenst waren. Het geeft lucht en ruimte voor een ieder en dat doet ons als mens erg goed. 

Vanaf morgen zetten we samen een vervolgstap vanuit het openingsplan waarbij we steeds 

meer onze geworven vrijheden terug krijgen. Laten samen zorgen dat we deze vrijheden 

behouden door ons te laten vaccineren en door vooral oog te houden voor de 

basismaatregelen: handen wassen, 1,5 meter afstand houden en testen bij klachten. Kent u 

ze allemaal nog en bespreekt u dit ook met uw omgeving? Op die manier kunnen we elkaar 

blijven helpen.  

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

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


