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Geachte leden van de Raad, 

  

Sinds maart 2020 gaan we als gemeenten in veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de strijd 

aan tegen het coronavirus. En elke fase is anders: opschalen of afschalen, maatregelen met 

beperkingen of meer vrijheden. Het vergt van ons allen een enorme flexibiliteit en inzet. 

Momenteel hebben we te maken met beperkende maatregelen en de nieuwe variant 

Omikron waardoor de volwassen bevolking binnen anderhalve maand de mogelijkheid moet 

hebben gehad om een boosterprik te halen: een enorme uitdaging voor de GGD.   

 

Sinds de invoering van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID19 liggen 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de gemeenten. Het Regionaal Beleidsteam 

(RBT) blijft bij elkaar komen en gebruikt dit overleg om met elkaar af te stemmen hoe we met 

verschillende zaken omgaan. Na elke RBT vergadering informeren wij u via een raadsbrief.  

 

Corona Monitor 

Het RBT kwam op woensdag 15 december weer 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 conform de landelijke trend ook afgelopen week in 

IJsselland gedaald tot ruim 3000. 23% van de besmettingen komt vanuit de 

leeftijdsgroep 0-12 jaar. 

• Conform de landelijke trend is ook het aantal testen in IJsselland gedaald naar ruim 

15.000. Het percentage positieven (het vindpercentage) is gestegen. Dit komt 

mogelijk door het advies om ook zelftesten te gebruiken bij milde klachten.   

• Door de vele besmettingen is het bron- en contactonderzoek risicogestuurd.  Dat 

houdt in dat er vooral contactonderzoek plaatsvindt als er besmettingen zijn op 

risicovolle locaties (bijvoorbeeld in de zorg). 

• 86% heeft regionaal minimaal 1 vaccinatie gehad. Afgelopen week heeft de GGD in 

onze regio, buiten de boosterprikken om, ruim 700 eerste prikken gezet. Qua 

vaccinatie is het verkrijgen van een boosterprik de grootste prioriteit vanuit het 

Kabinet.  



               

• Qua zorgcapaciteit lijkt de bezetting zich op het IC te stabiliseren en in de klinieken is 

een kleine daling ingezet. In de gehele zorgketen is de druk nog veel te hoog, zo zien 

we ook echt een knelpunt bij de thuiszorg. Het ziekteverzuim onder het 

zorgpersoneel is hoog. Regionaal is er een goede samenwerking tussen de 

verschillende organisaties over de inzet van personeel.   

• Over het algemeen zien we dat ondernemers en inwoners zich willen houden aan de 

maatregelen, maar het naleven wordt alsmaar moeilijker. De randen van de regels 

worden opgezocht, en soms overtreden. Dit gebeurt vooral als er weer nieuwe 

maatregelen afgekondigd worden.  

• Afgelopen periode was de situatie qua handhaving beheersbaar. In de regio wordt 

verschillend omgegaan met handhaving, onder andere door de beschikbare 

capaciteit.  

 

De directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg neemt ons mee naar de actualiteit 

rondom de variant Omikron en de consequenties daarvan. Het aantal besmettingen door de 

Deltavariant daalt, echter Omikron rukt op waardoor er grote zorgen zijn. Door de gegevens 

uit bijvoorbeeld Denemarken en Engeland, trekt het RIVM de conclusie dat deze nieuwe 

variant zich indrukwekkend snel verspreidt en dat we niet kunnen terugvallen op  immuniteit. 

Het is nog onzeker hoe ziekmakend deze variant is, dat moet blijken uit nieuw onderzoek. 

Daarom is het OMT gevraagd om vandaag, vrijdag a.s., een nieuw advies uit te brengen. Er 

is dus veel onzekerheid en tegelijkertijd zijn de signalen en hetgeen we wel weten zeer 

verontrustend. Deze nieuwe situatie vraagt om actie. Versnelling van het toedienen van de 

boosterprik is nodig als extra bescherming om te voorkomen dat de ziekenhuizen volstromen 

en de continuïteit in de breedte van de samenleving in het geding komt. Denk bijvoorbeeld 

aan de continuïteit van hulpdiensten en de mogelijke ontwrichting als de benodigde 

dienstverlening niet gewaarborgd kan worden. Daarom moeten alle volwassenen voor eind 

januari de mogelijkheid hebben gehad om een boosterprik te halen. Het Kabinet heeft deze 

opgave neergelegd bij de GGD. GGD IJsselland zet zich hier maximaal voor in door 

komende anderhalve week honderden mensen te werven en op te leiden, door locaties 7 

dagen per week te openen met langere openingstijden, door een uitgebreide samenwerking 

in de regio en door op specifieke functies reguliere GGD-medewerkers in te zetten bij het 

zetten van de boosterprik. De huidige inschatting is dat ook de overige werkzaamheden van 

de GGD kunnen doorgaan. De zorgvuldigheid kan in het geding komen als snelheid geboden 

wordt, de drukte bij de vaccinatielocaties kan oplopen én in januari kan dit gevolgen hebben 

voor het fijnmazig vaccineren in de regio. GGD IJsselland zal, indien nodig, extra 

communicatiemiddelen met de gemeenten delen. Cruciaal in dit traject rondom de 

boosterprik is ook de landelijke ICT voorziening.  

Ik spreek, namens de burgemeesters van IJsselland, mijn grote waardering uit voor GGD 

IJsselland vanwege hun inzet en betrokkenheid bij deze immense klus  

 

Vervolgens hebben we doorgepraat over de rol van ons als gemeenten en als bestuurders. 

Het is duidelijk dat we nu urgentie moeten uitstralen als het gaat om het halen van de 

boosterprik. Het is echter moeilijk om in deze fase te communiceren zonder daarbij terug te 

vallen op hetgeen we afgelopen anderhalf jaar al gedaan hebben. De landelijke 

boodschappen komen niet meer echt binnen en het is echt een zoektocht hoe wij als lokaal 

bestuur binnen de enorme dynamiek impact kunnen hebben. Iedereen herkent dit en we 

delen met elkaar hoe gemeenten hiermee omgaan. Een centrale lijn is dat berichten vanuit 

de burgervaderrol meer impact hebben, met een positieve toon. Veiligheidsregio IJsselland 



               

en GGD IJsselland gaan proberen om de gemeenten nog meer handvatten voor de 

communicatie te geven.    

 

Vanuit het Veiligheidsberaad zijn afgelopen periode meerdere deskundigen geregeld met 
themasessies over polarisatie en de rol van bestuurders. Deze presentaties zijn gedeeld. De 
operationeel leider Arjan Mengerink praat ons bij over de afspraken die zijn gemaakt rondom 
veiligheid bij ziekenhuizen en de rest van de zorgketen.  
 

Henk Schreuders vanuit Veiligheidsregio IJsselland neemt ons mee in een veiligheidsrisico 

in een zogenoemde Apache Log4j toepassing. De broncode is hiervan bekend waardoor 

systemen kwetsbaarder zijn voor hackers en ransomware. Veiligheidsregio IJsselland heeft 

meteen maatregelen genomen door onder andere applicaties van het internet af te sluiten. 

Vanuit de veiligheidsregio is hierover contact met de NCTV (Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Zodra 

er meer bekend is, deelt Veiligheidsregio IJsselland de beschikbare informatie met de 

gemeenten zodat we kunnen bepalen welke voorbereiding en acties nodig zijn op dit 

vraagstuk.  

 

Het regionale coronamagazine Positief+ is gereed en wordt uitgereikt. De pandemie heeft op 

eenieder van ons enorme impact, iedere dag opnieuw. We beleven dit allemaal op onze 

eigen manier. Daarom maakten we dit magazine. Om bijzondere situaties, emoties en 

bijbehorende verhalen vast te leggen. Om hiermee een inkijkje te geven in de wijze waarop 

we in IJsselland met deze crisis omgaan. Het magazine wordt fysiek verspreid onder 

gemeenten, de veiligheidspartners en de partners in de zorg. Daarnaast zal dit magazine 

digitaal verspreid worden. Volgende week ontvangt ook u de link naar dit magazine.   

 

Deze periode is op allerlei manieren donker. We zien dit niet alleen buiten maar ook in de 

fase waar de crisis zich momenteel bevindt. Buiten zien we lichtpuntjes door alle mooie 

verlichting, qua crisis moeten we zelf zoeken naar de lichtpuntjes en deze blijven uitstralen. 

We moeten de moed houden om in de veerkracht van IJsselland te blijven geloven. Zodat 

we elkaar echt blijven zien en naar elkaar blijven omkijken. Ik wens u allen fijne en veilige 

feestdagen en een gezond 2022 toe.  

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Maarten Offinga 

Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 

 


