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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 zijn in een nieuwe fase gekomen: een fase van 

afschaling waarin de beperkende maatregelen meer en meer opgeheven worden. De 

vaccinaties verlopen voorspoedig: er zijn inmiddels ongeveer 16 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. 

 

Corona Monitor 

Het RBT kwam op woensdag 30 juni voor de 45e keer 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 (van 133 naar 75 besmettingen in de regio), het aantal 

clusters (een paar op scholen), het aantal testen (600 per dag) en het vindpercentage 

(2,1%) is weer verder gedaald. Daardoor wordt het bron en contactonderzoek ook 

verder afgeschaald en is verdiepend gericht. De GGD levert vooral maatwerk. 

• Landelijk is de Delta-variant van het virus in opkomst, het gaat nu om 10% van de 

besmettingen. Deze variant is zo’n 60% besmettelijker dan de klassieke variant.  

• De daling van de COVID-bezetting brengt verlichting voor de ziekenhuizen. Er wordt 

nagedacht over een beleidskader om de uitgestelde zorg in te halen. 

• Met het ingaan van de versoepelingen per 26 juni is de drukte in de publieke ruimte 

zienderogen toegenomen. De 1.5 meter afstand wordt lang niet altijd gewaarborgd.  

• Het handhaven van de 1,5 meter maatregel is niet goed uit te voeren. Enerzijds komt 

dit vanwege de capaciteit, anderzijds omdat het een erg fluïde regel is.  

 

Landelijk Veiligheidsberaad 

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



               

maandag 28 juni. Het was een vergadering waarin is teruggekeken op 16 maanden crisis. 

De formele evaluatie volgt natuurlijk nog. Er zijn meer dan 20 noodverordeningen geweest 

en meer dan 70 LVB vergaderingen. Op 12 juli is er nog LVB met een vooruitblik op corona 

na de zomer. Op 13 augustus neemt het kabinet een besluit over de 1,5 meter maatregel.  

 

Coronatesten van reizigers 

Rianne van den Berg directeur publieke gezondheid GGD IJsselland, geeft een toelichting. 

Vanaf 30 juni zouden mensen die op vakantie willen naar het buitenland via Stichting Open 

Nederland een test kunnen laten doen. De GGD is hierin niet in de lead, maar omdat er 

online een vertraging zit in de koppeling naar de testmogelijkheid bij 38 commerciële partijen, 

werd er woensdag veel gebeld naar het speciale landelijke GGD telefoonnummer om een 

PCR-test bij de GGD te laten doen. De lijnen waren daardoor overbelast. De GGD staat de 

commerciële partijen bij als achtervang. Op de site van GGD IJsselland staat de verwijzing 

opgenomen naar de landelijke site  “testenvoorjereis.nl” waar alle informatie is opgenomen 

over coronatesten voor reizen naar het buitenland.   

 

Coronavaccinaties: 12 – 17 jaar  

De afgelopen week zijn er in IJsselland door de GGD 45.066 coronavaccinaties gegeven. De 

400.000e prik is vrijdag 25 juni gezet. Jongeren van 12 – 17 jaar kunnen zich vanaf vrijdag 2 

juli ook laten vaccineren. Er blijft natuurlijk sprake van een eigen keuzevrijheid. Het is 

afwachten hoe hoog de vaccinatiebereidheid bij deze doelgroep is. De animo voor het 

vrijwillig Janssen-vaccin was de afgelopen week heel groot. Ook de komende twee weken 

biedt GGD IJsselland deze mogelijkheid, voor zover er vaccins beschikbaar zijn.    

 

Vooruitblik 

Doordat besmettingen, clusters en ziekenhuisopnames fors dalen, is de verwachting dat alle 

regio’s deze zomer de status ‘waakzaam’ krijgen. GGD IJsselland houdt de testcapaciteit  

wel op niveau. Het RIVM geeft nog richtlijnen of de GGD kan en mag afschalen met testen. 

De vraag is ook of mensen virusvrij terugkomen van vakantie. De vaccinatiegraad is van 

groot belang voor het indammen van het virus. Dit vraagt om een op maat gerichte aanpak.  

 

Na 1,5 jaar corona komt er mede dankzij het vaccineren meer bewegingsvrijheid voor 

inwoners. Uit de resultaten van de landelijke ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 

2020’ die deze week is uitgebracht, blijkt dat mensen in de regio IJsselland hun algemene 

gezondheid als (zeer) goed ervaren. De regio IJsselland behoort hiermee tot de 3 regio’s in 

Nederland, waar de ervaren gezondheid het hoogst is. Het blijft echter belangrijk om 

aandacht te hebben voor de  kwetsbare groepen. Gezien en gehoord worden, korte lijnen 

met ouders, laagdrempelig contact en een  persoonlijke relatie is belangrijk.  

In deze periode van corona is het belang van een gezonde leefstijl extra benadrukt. GGD 

IJsselland kijkt graag met elke gemeente hoe we samen aan die voorkant terechtkomen en 

zorgdragen voor preventie. Daarom het aanbod om per gemeente te kijken wat hiervoor 

nodig is aan data, gegevens en onderzoek. De GGD blijft komende tijd verdiepend 

onderzoek doen naar kwetsbare groepen,  continueert de Coronapeilingen (structurele 

thermometer; hoe gaat het met de inwoners?) en de Gezondheidsmonitoren.  

 

Coronavaccinaties: van massa naar fijnmazigheid 

Toelichting door Sebastiaan van Buuren, projectleider COVID19 vaccinatie:  

Het grootse deel van onze inwoners is bijna gevaccineerd. De piek is geweest. We gaan 



               

afschalen, maar zijn ook voorbereid om weer op te schalen. In de volgende fase starten we 

met twee belangrijke acties. Met ingang van week 32 gaan de vaccinatielocaties terug naar 

kortere openingstijden en sluiten de kleinere locaties in Kampen en Dalfsen. We volgen 

daarmee het locatieplan dat in januari is opgesteld. 

 

De komende tijd ligt enerzijds de nadruk op de tweede prik voor 18+ en de vaccinatie voor  

jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Anderzijds is de focus van GGD IJsselland gericht op de  

moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden, 

asielzoekers en mensen met een informatieachterstand (bijv. laaggeletterden). Dit vergt 

fijnmazig maatwerk. Goed om te melden dat bij de vaccinatiemogelijkheid in het AZC in 

Schalkhaar de opkomst rond de 70% was. Belangrijk hierbij is dat iedereen in een voor hen 

veilige omgeving gevaccineerd kan worden. GGD IJsselland neemt hierin regionaal de regie 

met landelijke ondersteuning. Op gemeentelijk niveau kijken we naar de cijfers en de trends, 

doen we een nulmeting naar de huidige vaccinatiegraad in de bepaalde wijken en 

onderzoeken we de achterliggende reden. Samen met de gemeente/specifieke wijk komt er 

een plan met acties. De eerste stap is een verdiepende gespreksronde langs de gemeenten. 

Het gaat erom dat alle inwoners in de regio IJsselland van informatie zijn voorzien, zodat 

iedereen een weloverwogen keuze kan maken om zich wel of niet te laten vaccineren.  

 

Crisisorganisatie 

Vanaf 1 juli is de GRIP 4 afgeschaald naar GRIP 0. 477 Dagen hebben we in GRIP4 

gefunctioneerd. Ook nu dit is afgeschaald blijft het ROT en RBT nog wel actief blijft, maar 

gaat in frequentie drastisch omlaag naar 1 keer per maand. Echter met dien verstande dat 

de crisisorganisatie weer aangepast wordt, als de crisis erom vraagt. Met het afschalen 

wordt ook de communicatie afgeschaald. Dat betekent dat dit RBT voor het laatst wordt 

afgesloten met een persoonlijk perscontact en dat deze raadsbrief voorlopig ook voor het 

laatst aan u wordt aangeboden. Ook hiervoor geldt, dit kan elk moment aangepast worden 

indien de situatie daarom vraagt.   

 

Evenementen 

In de regionale werkgroep evenementen is afgesproken dat ieder evenement op een 

afgesloten evenemententerrein moet plaatsvinden. Het stellen van de norm, 1persoon per 5 

m2 of werken met toegangstesten, vraagt om (toegangs)controle. Dit betekent dat het terrein 

(nog steeds) afgesloten moet zijn, anders is het onmogelijk om bij te houden of aan die norm 

wordt voldaan. Dit verloopt vrij goed in onze regio.  

 

Het afschalen is een feit en hopelijk blijft het met alle cijfers de goede kant op gaan. Zodat wij 

en de mensen in onze samenleving straks kunnen genieten van de welverdiende 

vakantieperiode. Waarin we kunnen uitrusten, maar ook kunnen reflecteren op een crisis die 

zijn weerga niet kent en waarvan de impact voor velen nog elke dag voelbaar is.   

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


