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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. In de persconferentie afgelopen 

dinsdag kondigde minister Kuipers aan dat in drie fases (per direct, per 18 februari en per 25 

februari) alle maatregelen vervallen. Met uitzondering van het dragen van een mondkapje in 

het OV en op luchthavens en Testen voor Toegang (1G) bij evenementen binnen met meer 

dan 500 bezoekers. Ook blijven de basisadviezen zoals handen wassen, goed ventileren, 

testen bij klachten, bij drukte afstand houden en/of mondkapje dragen van kracht. 

 

Sinds de invoering van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 liggen 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de gemeenten. Het Regionaal Beleidsteam 

(RBT) blijft voorlopig nog 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. Het RBT kwam op woensdag 16 februari weer bijeen. 

 

Bestuurlijke sessie 

Dit RBT wordt gestart met een bestuurlijke sessie en hiervoor is Prof. Dr. René ten Bos 

uitgenodigd. René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Zijn werk kenmerkt zich door zware thema’s die hij vaak met humor en 

blijmoedigheid benadert. Op eigen wijze werden de leden van het RBT door René 

meegenomen in een wetenschappelijke beschouwing over de coronacrisis. Er is nader 

gesproken over de complexiteit van deze crisis. Hoe de manier van denken de aanpak 

beïnvloed. Al met al kan opgemaakt worden dat het van belang is om in verbinding te blijven 

en niet gelijk te oordelen. Bij complexiteit doet dan ook een nieuw paradigma zijn intreden, 

namelijk op je handen blijven zitten of zoals René ten Bos het samenvat: ‘kiek’n wat wödt’. 

 

 

 

 

 



               

Corona monitor 

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 hadden we afgelopen week 25.050 besmettingen. Het percentage 

jongeren is de afgelopen week gedaald t.o.v. de weken ervoor. In de groep 0-20 jaar 

waren nog wel de meeste besmettingen afgelopen week. 

• Landelijk is er inmiddels sprake van een daling van het aantal besmettingen. 

Regionaal steeg het aantal besmettingen afgelopen week nog, maar de laatste dagen 

is er ook regionaal een stabilisatie van het aantal besmettingen. 

• Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD is iets gedaald ten opzichte van de 

week ervoor. Het landelijke beeld komt overeen met het beeld in regio IJsselland, al 

is er in de regio nog wel meer getest dan landelijk. 

• Door de nog steeds hoge aantallen is het bron- en contactonderzoek risico gestuurd 

en steekproefsgewijs. Mensen die een positieve uitslag hebben worden nu in de 

meeste gevallen geïnformeerd per email. 

• 85% van de 18-plussers in onze regio is volledig gevaccineerd (landelijk: 86,3%) en 

64% van deze groep heeft daarnaast ook een booster gehad (landelijk: 60,6%). Op 3 

februari is in Ommen de miljoenste coronavaccinatie van GGD IJsselland gezet. 

• Inwoners in IJsselland kunnen nu in iedere gemeente een vaccinatie (1e, 2e of 

booster) zonder afspraak halen op een vaste of dichtbij-locatie (in Staphorst i.s.m. de 

huisartsenpraktijk). De opkomst op de dichtbij-locaties is zeer goed. Ook zijn de 

reacties van inwoners over het algemeen positief. Op wijkniveau wordt gekeken naar 

achterliggende gebieden. Hier wordt de verdere fijnmazige aanpak op afgestemd. 

• Personele bezetting staat in de meeste zorgsectoren onder druk, door een hoog 

aantal positief geteste medewerkers of besmette huisgenoten. 

• Bezetting op de IC is stabiel. Bezetting in de kliniek is de afgelopen week iets 

gestegen maar lijkt nu wat af te vlakken. Door een afvlakkende instroom op de IC en 

de kliniek wordt er landelijk een licht dalend verloop van het aantal coronapatiënten in 

de ziekenhuizen verwacht.  

• Op dit moment liggen er 7 coronapatiënten op de IC in IJsselland: tijdens de 

deltavariant-piek waren dit 36 patiënten (begin december 2021). Ruimte die ontstaat 

wordt gebruikt om zoveel mogelijk FMS zorg 3 (kritiek planbare zorg), 4 (semi-acuut) 

en 5 (niet semi-acuut) te doen. Voorwaarde is dat er snel weer kan worden 

omgeschakeld naar coronazorg. Inhaalzorg wordt nog niet op grote schaal gedaan. 

• Afgelopen weekend was het over het algemeen rustig en beheersbaar in IJsselland. 

Mede door het afzien van deelname door veel horeca aan de landelijke protestactie 

’De nacht staat op’. De meeste inwoners houden zich aan de coronaregels, maar de 

drang naar (verdere) versoepelingen en perspectief is groot. 

 
Peter Snijders geeft een terugkoppeling vanuit het landelijk Veiligheidsberaad van afgelopen 

maandag. Er werd daar een vooruitblik gegeven op de persconferentie van dinsdag 15 

februari. Corona is nog niet voorbij en niet minder besmettelijk, maar er is nu wel ruimte om 

snelle stappen te zetten. In drie fases (per direct, per 18 februari en per 25 februari) komen 

alle maatregelen te vervallen m.u.v. het dragen van een mondkapje in het OV en op 

luchthavens en Testen voor Toegang (1G) bij evenementen binnen met meer dan 500 



               

bezoekers. Wel blijven de basisadviezen van kracht. Een opvallende wijziging in het beleid is 

verder de quarantainetijd voor gevaccineerden die van 7 naar 5 dagen gaat.  

 

De vierde verantwoording 

Operationeel leider Arjan Mengerink neemt ons mee in de vierde verantwoording over de 

aanpak van de coronacrisis en de gemaakte (sleutel)besluiten door de crisisorganisatie van 

mei t/m december 2021. Deze wordt geschreven als vervolg op en in lijn met de eerdere drie 

verantwoordingen en wordt op vrijdag 25 februari verspreid naar de RBT-leden met de 

mogelijkheid tot verspreiding naar gemeenteraden. In het kort gingen we van ‘dansen met 

Jansen’ naar ‘lockdown’ en van ‘200.000 prikken totaal’ (mei) naar ’62.000 prikken in één 

week’ (week 52). 

 
COVID-19-ontwikkelingen 
De directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg neemt ons mee naar de actualiteit 

rondom de COVID-19-ontwikkelingen: de aankondigingen uit afgelopen persconferentie 

zorgen voor een verschuiving van beperkingen (de belastbaarheid van de zorg, continuïteit 

van de openbare orde en beschermen van kwetsbaren) naar vrijheden (een samenleving en 

economie die met zo min mogelijk schade zoveel mogelijk blijven doordraaien). Dat heeft 

invloed op ons allemaal: inwoners, bestuurders en ook de GGD.  

 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben op basis van immuniteit, 

vaccinatie, mutatie en menselijk gedrag 5 lange termijn scenario’s geschetst. Scenario 1 is 

‘terug naar normaal: COVID-19 is uitgebannen’, scenario 5 is ‘worst case: COVID-19 eist 

meer dodelijke slachtoffers’. Op dit moment bevinden we ons in scenario 2 (griep+), maar 

hanteren we maatregelen voor scenario 4 (continue strijd). De GGD’en blijven hierover in 

gesprek met de minister.  

 

De minister heeft de Gezondheidsraad (GR) gevraagd om een advies voor een additionele 

boostercampagne. De minister verwacht hierover op 18 februari een besluit te nemen. Het 

RIVM schetst dat deze 2e booster voor 60-plussers en mensen in de risicogroep is. Als de 

opdracht aan de GGD wordt gegeven, dan moet binnen 8 dagen worden gestart. Dit is, zeker 

met alle dichtbij-locaties in elke gemeente, goed haalbaar. 

 

De GGD verschuift langzaam van crisisorganisatie naar COVID-organisatie die klaar is voor 

verschillende scenario’s. De organisatie heeft zijn flexibiliteit bewezen en is in staat om op en 

af te schalen naar de test- en vaccinatievraag in de samenleving. De samenwerking met 

gemeenten loopt daarbij gelukkig soepel. Afhankelijk van het aantal afgenomen testen is het 

makkelijker (laag) of moeilijker (hoog) om doelgroepen te duiden in bron- en 

contactonderzoek. Bij vaccineren verschuift het accent naar een continue cyclus van 

boosters (vergelijkbaar met de griepprik) om massa-pieken op te vangen en waar nodig 

wijkverdieping toe te passen. 

 

Evenementen 

Nu bijna alle maatregelen komen te vervallen, zijn steeds meer evenementen weer mogelijk. 

Op korte termijn carnaval: alle optochten zijn uitgesteld, de verwachting is dat het in de 

horeca wel wordt gevierd. Bij meer dan 500 bezoekers geldt Testen voor Toegang (1G). 

Over nieuwe verzoeken of vragen die vergund moeten worden is afgesproken dat niet toe te 



               

staan, omdat er niet genoeg tijd is om bijvoorbeeld adviezen op te vragen. Eventuele 

signalen van vieringen worden met de Werkgroep Evenementen gedeeld. Op de langere 

termijn lijken feesten zoals paasvuren en koningsdag door de versoepelingen in principe 

regulier door te kunnen gaan. Wellicht met kleine regels of aanpassingen, maar dat is zoals 

het er nu naar uit ziet goed te organiseren. 

 

Noodopvang Vluchtelingen 

Sebastiaan Ruddijs, gemeentesecretaris Zwartewaterland, heeft de burgemeesters 

bijgepraat over de stand van zaken Noodopvang Vluchtelingen IJsselland n.a.v. de 

Provinciale Regietafel op 13 januari. De minister van VRO en de staatssecretaris Asielzaken 

doen het verzoek om opvang in de regio vanwege stijging van het aantal vluchtelingen door 

grotere instroom, aflopende contracten huidige opvang en slechte doorstroom 

statushouders.  

 

Nu bijna alle maatregelen binnenkort komen te vervallen, gaat ook de vergaderfrequentie 

van het RBT omlaag. Steeds meer terug naar ‘normaal’. Afgesproken is dat er nog een vijfde 

verantwoording en een evaluatie komen rond het zomerreces. 

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 

 

 


