RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp: Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 18 mei 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Sinds vorige week maandag 11 mei de nieuwe maatregelen zijn ingegaan, is er sprake van een
stabiel beeld in de regio. De basisscholen en de kinderopvang zijn weer open, er is nog meer ruimte
voor buitensport en mensen kunnen weer naar onder andere de kapper en de fysiotherapeut. Deze
lijn zal zich naar verwachting op 1 juni doorzetten door nieuwe versoepeling.
Het blijft onverminderd belangrijk om alert te zijn en om te monitoren of mensen zich goed blijven
houden aan de 1,5 meter-regel.
Het rustige beeld in onze regio maakt dat de frequentie van overleg en updates over COVID-19 wordt
terug gebracht. Dat betekent dat u de raadsinformatiebrief vanaf heden niet meer elke week, maar
elke twee weken ontvangt.

Lokale ontwikkelingen gemeente Barneveld
Noodopvang en scholen
Op maandag 11 mei is het basisonderwijs/speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang weer
gestart. In de weken ervoor is door iedereen (weer) hard gewerkt om dit voor te bereiden. Routes
moesten worden uitgezet, protocollen worden opgesteld en de indeling van groepen en afstemming
met de BSO moest geregeld worden.
Hoewel kinderen weer naar de basisschool en de opvang kunnen, blijft er behoefte aan noodopvang.
Zowel voor de kinderen met ouders in cruciale/vitale beroepen als kinderen in een kwetsbare situatie.
Er worden afspraken tussen onderwijs en opvang gemaakt.
Cultuur
De coronamaatregelen hebben grote impact met wisselende gevolgen voor de culturele instellingen in
de gemeente Barneveld. Naar aanleiding daarvan ontving het college op 6 mei 2020 een brandbrief
van het Cultuurplatform Barneveld. De gemeente doet op dit moment een inventarisatie gericht op het
voortbestaan en de continuïteit van de Barneveldse culturele sector. Positief bericht is wel dat de
afgelopen periode veel creatieve oplossingen en initiatieven zijn ontstaan binnen de sector. En veel
instellingen denken dat zij vanaf 1 juni weer open kunnen gaan om hun dienstverlening - al dan niet in
aangepaste vorm - te leveren.
De bibliotheek in Barneveld opent haar deuren weer op dinsdag 19 mei.

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden
Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000
www.vggm.nl

Pagina 2
BLANCO

Binnenzwembaden
De binnenzwembaden in De Veluwehal in Barneveld en de Heuvelrand in Voorthuizen zijn ook weer
open vanaf 12 mei. Vooralsnog lijkt alles goed te verlopen conform de afgesproken protocollen.
Parkeerterrein, golf- en waterskibaan Recreatiegebied Zeumeren weer open
Het parkeerterrein bij recreatiegebied Zeumeren vanaf maandag 11 mei 2020 weer opengesteld.
Daarnaast worden in overleg met de gemeente de waterskibaan en het shortgolfterrein weer in
gebruik genomen. Het nachtvissen blijft voorlopig verboden.
Handhaving
Het algemene beeld is dat het weekend rustig is verlopen. Op sommige plekken zoals bij de
Vogelhorst in Barneveld een aantal waarschuwingen gegeven richting jongeren. Er is ook
gecontroleerd bij de scholen de afgelopen week, ook daar geen bijzonderheden.

Regionale ontwikkelingen
Noodverordening
Vanaf maandag 11 mei zijn de nieuwe maatregelen van kracht. Op 11 mei is een nieuwe
noodverordening voor Gelderland Midden vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio,
Ahmed Marcouch. U heeft deze vorige week dinsdag per mail ontvangen. De noodverordening is ook
te vinden op de website van de VGGM.
Sportvereniging en buiten sporten
Op een aantal plaatsen wordt de sportactiviteit naar buiten verplaatst indien deze normaliter binnen
plaatsvindt (voorbeeld fitnesscentrum / sportscholen). Aangezien buitensporten is toegestaan, is de
vraag of het sporten onder een overkapping of in een tent ook tot de mogelijkheden behoort. Vanuit de
noodverordening is het niet verboden, zolang er nog wel sprake is van buiten sporten. Een volledig
gesloten overkapping of tent wordt niet als buiten gezien. Dit betekent concreet dat minimaal 3 kanten
van de overkapping of tent open moeten zijn. Dit laat onverlet dat gemeenten daarnaast naar de
reguliere regels (wetgeving tijdelijk bouwwerken, APV etc) moeten kijken.
Sfeerbeeld naleving RIVM-richtlijnen en noodverordening VGGM (t/m 15-05-2020)
Het is rustig in de regio. Over het algemeen worden richtlijnen nageleefd en was de situatie
beheersbaar.
Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, GHOR &
Epidemiologie) (13-05-2020)
Gezamenlijk prepareert de zorgketen zich op het neerzetten van een harmonicamodel (flexibel op- en
afschalen). Landelijk vindt voorbereiding plaats op het testen van iedereen met klachten. De GGD
volgt deze landelijke ontwikkelingen en bereidt zich hierop voor. Tot nu toe komen alleen de groepen
in aanmerking zoals genoemd op de site van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen Testen heeft alleen zin als men ook klachten heeft.
Positief geteste personen
In heel Nederland zijn tot 13 mei 43.211 mensen positief getest op COVID-19. In de regio GelderlandMidden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.325. Een stijging van 44 bevestigde besmettingen ten
opzichte van vorige week.
Overleden personen
Inmiddels heeft de epidemie aan 5.562 positief geteste mensen in Nederland het leven gekost (32,3
per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden zijn de afgelopen week twee personen overleden bij wie
het virus was vastgesteld. Dit brengt het totaal aantal overledenen in onze regio op 139 (20,1 per
100.000 inwoners).
Ziekenhuisopnames
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Het RIVM gebruikt in deze fase van de pandemie sinds 31 maart de ziekenhuisopnames als
belangrijkste indicator om het verloop van de verspreiding te laten zien. In Nederland zijn tot 15 mei
toe 11.430 personen met een bevestigde Covid-19 besmetting opgenomen (geweest) in het
ziekenhuis (66,5 per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden zijn dit 394 personen (57,1 per
100.000 inwoners). Van 46 van de overledenen in onze regio weten we dat ze verbleven in een VVTof gehandicaptenzorginstelling. (VVT = Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties )
Covid-19 cohortverpleging
Zoals bekend is er extra capaciteit bij de VVT beschikbaar gemaakt voor mensen die niet (meer) in het
ziekenhuis hoeven te verblijven maar ook niet in de thuissituatie kunnen worden verpleegd. In de regio
Gelderland-Midden waren dit 80 bedden.
Met het afnemen van de ziekenhuisopnames neemt op dit moment ook de instroom in deze extra
capaciteit af. Uiteraard hebben we de situatie gemonitord en dat levert het volgende beeld op:
Tussen 30 maart en 11 mei hebben in totaal 53 patiënten gebruik gemaakt van deze bedden. De piek
was tussen 15 en 19 april, met een bezetting van 27 bedden.
Op 11 mei waren nog vijf bedden bezet. In onderstaande figuur staat het verloop weergegeven:

Het opschalingsmodel dat nu in Gelderland-Midden zal worden gehanteerd gaat uit van 35 plekken
die per direct beschikbaar zijn. De capaciteit is binnen 24 uur op te schalen naar 45 plekken en binnen
2 á 3 dagen naar 80 plekken.
Teststraat
Inmiddels zijn twee testraten operationeel, in Arnhem en Ede. In het figuur hieronder staat
weergegeven hoeveel mensen we tot nu toe per week hebben getest en hoe de verdeling tussen de
positieve en negatieve uitslagen is. In totaal zijn 1708 testen uitgevoerd. Bij 13,9% van de mensen
werd een Covid-19 besmetting vastgesteld. We monitoren uiteraard de positieve uitslagen bij de
verschillende doelgroepen en zullen hier de komende weken over rapporteren.
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Overige informatie geneeskundige zorg
Proef beperkte bezoekregeling bij verpleeghuis Walraven in Bennekom
Het Verpleeghuis Walraven in Bennekom is één van de 25 verpleeghuizen in Nederland die meedoet
aan de proef met een beperkte bezoekregeling. Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is
het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit
wordt op 19 mei door het kabinet besloten.
Lancering website www.ggdsamengezond.nl
Op 7 mei is de nieuwe website www.ggdsamengezond.nl gelanceerd door de GGD GelderlandMidden, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Gelderland-Zuid. Op deze website staat
betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid. Zo staat er nu informatie op over COVID-19.
Op de website leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, gastouderopvang en
sportverenigingen snel de nieuwste informatie en veel gestelde vragen over bijvoorbeeld testen en
hygiënerichtlijnen. Bezoekers kunnen doorklikken naar onder andere relevante protocollen, filmpjes en
lesmateriaal. De website wordt continu uitgebreid met informatie voor bijvoorbeeld verpleeghuizen,
contactberoepen en horeca. En als de vraag er niet tussen staat kunnen inwoners uit het gebied van
de betreffende GGD’en het contactformulier invullen. Zo krijgen ze snel een betrouwbaar antwoord op
de vraag die zij hebben.
De GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Gelderland-Zuid volgen de
ontwikkelingen in de maatschappij op de voet. De informatie op de website wordt hier continu op
aangepast. Zo wordt het een toekomstgerichte website voor iedereen die zoekt naar betrouwbare
informatie.

Landelijke ontwikkelingen
Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector alvast mogelijk
Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de
horeca) en de aardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf
afgelopen donderdag alvast melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
(RVO). De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese
Commissie. Met het oog op de snelheid kunnen ondernemers zich vooruitlopend op de goedkeuring
alvast aanmelden bij de RVO. Het gaat om bedrijven die in het hoogseizoen te maken hebben met
acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen.
750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor
ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De
regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de

Pagina 5
BLANCO

banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen
worden verstrekt door de banken en hebben een rente van maximaal 4%. Ook niet-bancaire
geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele
tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.
De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de
economische gevolgen van het coronavirus. De regeling wordt nu uitgewerkt en moet – net als eerder
is gebeurd met andere noodmaatregelen – worden goedgekeurd door de Europese Commissie.
Oversterfte neemt af (RIVM, 8 mei 2020)
De totale sterfte in Nederland was in de week van 23 tot en met 29 april 2020 nog sterk verhoogd. De
sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Nederland sinds half maart neemt de laatste weken af. In
totaal zijn er in deze week 3.580 sterfgevallen gemeld, normaal gesproken verwachten we in deze tijd
van het jaar tussen de 2.609 en 2.913 sterfgevallen. Dat zijn tussen 667 en 971 meer sterfgevallen
dan we zouden verwachten. Dit is ongeveer 1,5 keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratorium
bevestigde COVID-19 patiënten in diezelfde week (533). De sterfte was in alle provincies verhoogd,
met uitzondering van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.
Lees verder op: https://www.rivm.nl/nieuws/oversterfte-neemt-af
Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei
Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden
betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen.
Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.
Dit staat in een brief die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën woensdag 13 mei naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. Aanleiding van de maatregel is dat het per 1 juni verplicht wordt een nietmedisch mondkapje te dragen in het OV. Als de bussen, treinen en trams weer voller raken, zal het
namelijk niet altijd haalbaar zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Internationale ontwikkelingen
Portaal ‘corona-update’ Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal heeft een tweetalig portaal geopend over de ‘coronaregels’ in Nederland en
Nordrhein-Westfalen. Iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de situatie in het buurland,
bijvoorbeeld in verband met een bezoekje over de grens, kan hier de nodige informatie vinden. “Met
het portaal hoopt de Euregio de gevoelde nieuwe barrière tussen de beide buurlanden weg te nemen”
aldus de Euregio-voorzitter Ulrich Francken. De link is: www.euregio.org/corona-update/

Informatie en communicatie
Vanuit de regionale crisisorganisatie krijg ik als burgemeester regelmatig updates over de actuele
ontwikkelingen en maatregelen die noodzakelijk zijn. Algemene publiekscommunicatie verloopt via de
eigen gemeenten ondersteund door het Gemeentelijk Knooppunt Corona. Voor vragen kunt u via de
reguliere werkwijze bij uw griffier terecht.

Met vriendelijke groet,
dr. J.W.A. van Dijk
Burgemeester
Informatiebronnen
Via onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie:
https://vng.nl/nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.stichting-nice.nl/

