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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: niet alleen qua maatregelen en de impact 

op de zorgketen, maar ook qua beleving in de samenleving. Momenteel zitten we in een 

periode met beperkingen die stapsgewijs opgeheven worden. Echter, het tempo van het 

‘openen’ van de samenleving komt niet overeen met het ziektebeeld van de huidige variant 

én de behoefte van de samenleving. Dit zorgt voor verwarring en onbegrip wat weer leidt tot 

grotere onrusten.   

 

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 

verschillende zaken ervaren en ermee omgaan. Na elke RBT-vergadering informeren wij u 

via een raadsbrief.  

 

Corona monitor 

Het RBT kwam op woensdag 19 januari 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:  

• In IJsselland zitten we momenteel op ongeveer 800 besmettingen per dag. De 

meeste besmettingen, ruim 23%, bevinden zich in de leeftijdscategorie 11-20 jaar.  

• Het aantal mensen dat zich bij de GGD laat testen is verder gestegen. Het 

vindpercentage (het aantal positieven ten opzichte van het aantal geteste mensen) is 

met bijna 30% nog nooit zo hoog geweest.  

• Het bron- en contactonderzoek is geheel risico gestuurd. Er is veel onrust op scholen 

vanwege hoge besmettingen. De quarantaine regels zijn tijdens afgelopen 

persconferentie versoepeld.  Echter zoekt het RIVM deze week nog uit hoe we met 

specifieke situaties moeten omgaan (bijvoorbeeld bij besmettingen in de zorg). 

• 82% heeft in onze regio een eerste vaccinatie gehad en 84% is volledig 

gevaccineerd. De opkomst in onze regio voor een boosterprik is goed. GGD 

IJsselland heeft extra locaties in de gemeenten geopend om weer dicht bij de 



               

inwoners te kunnen vaccineren waardoor drempels verlaagd worden (fijnmazig 

vaccineren). Hierbij is extra aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen.   

• De zorg continuïteit stabiliseert en het aantal Covid patiënten daalt nog steeds. Er is 

een hoog ziekteverzuim onder het personeel, onder andere door veel positief geteste 

medewerkers. Verder is het beeld in de zorg momenteel relatief rustig. De druk ligt op 

dit moment met name in de wijkverpleging en thuiszorg. 

• Afgelopen weekend stond in het teken van versoepelingen en protestacties. De 

protestacties gingen gepaard met enkele excessen, waarop waarschuwingen zijn 

afgegeven en bestuurlijke maatregelen zijn ingezet. In de regio is het buiten de 

excessen om relatief rustig en goed verlopen. Er zit druk op de 

handhavingscapaciteit.  

 
Peter Snijders geeft een terugkoppeling vanuit het landelijk Veiligheidsberaad van afgelopen 
maandag. Het is zichtbaar dat er verschillend wordt omgegaan met het handhaven van de 
landelijke lijn. De burgemeesters hebben de druk opgevoerd; er is een ander pakket nodig 
om de samenleving op een veilige en verstandige manier open te laten gaan. Er moeten op 
zeer korte termijn grote vervolgstappen komen met een schuldsaneringspakket. Zij zullen 
deze druk blijven uitoefenen op het Kabinet. Vanuit IJsselland zullen we ook specifiek 
oproepen om goed te kijken naar de ‘routekaart’ vanuit de sectoren waardoor we 
gezamenlijk meer verantwoordelijk zijn om op een veilige en verantwoorde manier weer 
open te gaan.  
 
Boostervaccinatie 
De directeur publieke gezondheid, Rianne van den Berg neemt ons mee naar de actualiteit 

rondom de boostervaccinatie en de pandemie: 66% van de mensen in IJsselland is volledig 

gevaccineerd en heeft een boosterprik gehad (tegenover 50% landelijk). GGD IJsselland 

heeft enorm versneld waardoor het boosteren goed loopt. De boostergraad ligt bij mensen 

boven de 65 jaar op 90%, terwijl dit bij jongeren tot 25 jaar lager is dan 40%.  

 

Wat we momenteel met zekerheid weten over de Omikron-variant is dat deze verbijsterend 

besmettelijk is en dat de ziekte geëvolueerd is naar een variant die minder ziekmakend is. 

Vaccineren en boosteren helpt echt tegen ernstig ziek worden en er ontstaat door de 

vaccinatie en het hoge aantal mensen die recent ziek zijn geweest steeds meer immuniteit. 

De druk in de zorg zal zich volgens huidige verwachting komende weken vooral 

concentreren op de eerste lijn: huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg en de verzorg- en 

verpleegtehuizen. Eind januari / begin februari wordt de piek van deze besmettingsgolf 

verwacht. De vraag is in hoeverre het aantal besmettingen zorgt voor een ontwrichting op 

alle vitale beroepen.  

Rianne neemt ons mee in de zogenaamde ‘acceptatiefase’ waarin COVID19 een 

endemische ziekte wordt waar we allen mee moeten leren leven. Dan wordt er fasegewijs 

afgeschaald en bescherm je een kwetsbare groep met een vaccinatie en een mogelijk G1 

beleid (dus op risicovolle plekken een coronatoegangsbewijs). Het Ministerie van VWS is 

bezig met meerdere lange termijn scenario’s op basis van cijfers van het RIVM. De GGD 

doet daarbij een nadrukkelijk oproep om breder te kijken naar positieve gezondheid, 

waaronder de mentale gezondheid.  

 

Protestacties 

De onrust in de samenleving leidt tot meerdere protestacties. Deze worden door 

Veiligheidsregio IJsselland gemonitored en waar nodig wordt de informatie gedeeld met 



               

gemeenten. Bij de heropening van de detailhandel zijn afgelopen weekend protestacties 

geweest van o.a. de horeca. Tijdens deze RBT-vergadering is er een protestacties vanuit de 

cultuursector gaande. De openstelling van de winkels ging afgelopen weekend niet gepaard 

met extreme drukte.  Bij de protestacties moesten bestuurlijke maatregelen worden ingezet, 

maar dit is verder volgens handhavingslijn of andere afspraken (latere sluitingstijden) 

verlopen. Er waren bijzonderheden in Dalfsen (noodbevel en inzet ME), Zwolle 

(ongeregeldheden en last onder dwangsom) en demonstraties in Kampen en Ommen. De 

burgemeesters hebben met elkaar hun ervaringen gewisseld. Als mensen op basis van grote 

emoties acties organiseren, kun je geconfronteerd worden met onverwachte effecten. Zonder 

goede relaties met je lokale ondernemers zijn goede afspraken niet te maken. Gemeenten 

blijven dus volop investeren in de lokale verbinding.  

De media licht de verschillen in uitvoering tussen het Kabinetsbeleid, de veiligheidsregio’s en 

de burgemeesters haarfijn uit. Het gezag en de eenduidigheid naar buiten staat momenteel 

onder druk. In onze regio ervaren we dit ook. Het uitgangspunt en het streven was en blijft 

dat we als regio eenduidige afspraken maken. Ook hebben we hier continu dezelfde 

handhavingslijn gehad: beroep op eigen verantwoordelijkheid, gesprek en waarschuwen, last 

onder dwangsom en vervolgens eventueel sluiting of boete. Qua snelheid van handelen kan 

er lokaal verschil ontstaan, maar deze centrale lijn blijft van kracht.  Er zijn weer 

acties/demonstraties afgekondigd. Een brief van het Ministerie van J&V met juridische 

handvatten wordt naar de gemeenten doorgestuurd  

 

Evenementen: 

Evenementen (waaronder carnaval) bekijken of het evenement verplaatst kan worden. De 

lijn was vorig jaar dat oorspronkelijk geplande evenementen voorgaan t.o.v. verschoven 

evenementen. Daarnaast is het dringende verzoek om rekening te houden met het 

capaciteitsvraagstuk bij vooral de politie. We spreken over activiteiten die onaangekondigd 

zijn en waarbij de organisatoren moeilijk vindbaar zijn. Ook dan is het essentieel om zoveel 

mogelijk in verbinding te komen.  

 

Tijdens deze crisis komen er steeds nieuwe fasen voorbij. De huidige fase met de Omikron-

variant geeft een hoopvol perspectief dat we toegroeien naar een “griep plus scenario”. Waar 

we als burgemeesters nu vooral mee geconfronteerd worde zijn de gevolgen van 

overheidsbeleid: een overheidsbeleid dat steeds minder kan rekenen op steun en draagvlak 

in de samenleving, met alle gevolgen van dien. Dat betekent van ons als bestuur krachtige 

en eenduidige lijnen en duidelijkheid. Dat we opkomen en een standpunt innemen als we 

zien, horen en zelf ervaren wat de onevenredige gevolgen zijn voor de maatschappij. Dat 

doen we niet lichtzinnig, maar dat doen we voor onze inwoners, onze ondernemers en 

instellingen. Voor elkaar.   

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 

 

 


