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Ontwikkeling crisis
Nederland zit na de uitbraakfase in een overgangsfase. In de overgangsfase is het belangrijk om het
inzicht in de verspreiding van het virus te versterken en maatregelen stap voor stap te versoepelen.
Vanaf een nog nader bekend te maken moment in juni kan daarom iedereen met klachten worden
getest en wordt het bron- en contactonderzoek (BCO) geïntensiveerd. Nauwe contacten van een
besmet persoon worden gevraagd om 14 dagen thuis te blijven en zich te laten testen bij medische
klachten. De GGD’en richten een landelijke flexibele schil in die opschaling mogelijk maakt tot 3200 fte
voor het BCO in de verschillende regio’s.
Dashboard
Minister De Jonge laat een dashboard ontwikkelen dat snel en gericht sturen op ontwikkeling van het
coronavirus moet ondersteunen. Op landelijk niveau biedt het dashboard inzicht in de ontwikkeling
van 5 hoofdindicatoren: IC-opnames, ziekenhuisopnames, testuitslagen, het reproductiegetal, en het
aantal besmettelijke personen. Voor twee van deze indicatoren wordt per veiligheidsregio een
vertaling gemaakt in een regionaal dashboard. Het gaat om ziekenhuis opnames en de uitkomsten
van de testen, ofwel nieuwe besmettingen. Hiermee kan de actuele ontwikkeling per veiligheidsregio
in kaart gebracht worden. De signaalwaarden voor deze indicatoren moeten nog bepaald worden.
Versoepeling van maatregelen
Zoals eerder door de premier bekend gemaakt, kunnen vanaf 1 juni opnieuw enkele maatregelen
worden versoepeld. Alleen wordt weer iets meer samen: buiten mogen mensen bij elkaar komen als
ze anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen
vanaf 1 juni, onder voorwaarden, maximaal 30 mensen per gebouw (of in sommige gebouwtypen per
zaal) bij elkaar komen, exclusief personeel. Voor iedereen geldt het advies om zoveel mogelijk gebruik
te maken van lokale voorzieningen en dus in de eigen regio te blijven om het OV te ontlasten.
Op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap is een
overzicht opgenomen van de maatregelen die per 1 juni worden versoepeld.
Communicatie gaat een grote rol spelen bij de opvolging van de maatregelen. Er komt bijzondere
aandacht van de rijksoverheid voor specifieke doelgroepen (zoals jongeren, laaggeletterden en
ouderen). Communicatiemiddelen zullen ook meer gericht zijn op het laten zien wat kán. Zo zal meer
zichtbaar moeten worden waar het wel en niet rustig is om ‘vermijd drukte’ en ‘houd afstand’ goed na
te kunnen leven.
Noodverordening
De nieuwe versoepelingen per 1 juni worden in een nieuwe noodverordening opgenomen. De
verwachting is dat die voor het Pinksterweekend wordt vastgesteld en gepubliceerd.
Beeld van Noord-Brabant
 De resultaten van een derde meting van het Brabantpanel naar de sociaal-maatschappelijke
impact van het coronavirus worden donderdag gepubliceerd op de site van de provincie. Op
vrijwel alle adviezen is een daling te zien van het aantal mensen dat het advies ‘altijd’ opvolgt. Een
ruime meerderheid van de Brabanders geeft aan dat ze merken dat mensen zich minder aan de
adviezen houden dan voorheen. Ook landelijk blijkt uit gedragsonderzoek van onder meer RIVM
en GHOR/GGD dat de anderhalve meter afstand houden steeds minder goed lukt. Het draagvlak
voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden blijft
onveranderd hoog.
 Op Hemelvaartsdag trokken veel mensen naar het water voor verkoeling. Op veel plekken was
het druk, maar bezoekers leken zich toch goed aan de anderhalve meter afstand te houden.









In het weekend was het minder druk en zijn er weinig problemen opgetreden.
De verkeersdrukte in Brabant lag vorige week op circa 90% van de drukte voor de coronacrisis.
Uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) blijkt dat het aantal coronapatiënten op
de Brabantse IC’s rond de veertig blijft schommelen.
De reguliere zorg wordt in stappen weer opgepakt. Er zijn verschillen in fasering tussen de
Brabantse ziekenhuizen.
Er zijn nog altijd zorgen over de beschikbaarheid en de kwaliteit van persoonlijke
beschermingsmiddelen in de VVT-sector
De belangstelling voor opening van de Efteling was groot: veel mensen stonden in een virtuele
wachtrij waardoor het boekingssysteem vastliep.
Een demonstratie in Eindhoven tegen de lockdown en de anderhalvemetersamenleving is rustig
verlopen.

Coronabesmettingen in de vleesindustrie
Er zijn zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen in de vleesverwerkende industrie. Veel
werknemers in deze sector zijn arbeidsmigranten die vervoer en huisvesting delen. De minister van
LNV heeft de sector opgeroepen zich aan de RIVM-regels te houden. Slachthuizen moeten uiterlijk
dinsdagavond aangeven hoe zij dit gaan borgen. Als de aanpak onvoldoende veiligheid biedt voor
medewerkers van de NVWA dan betekent het wegvallen van controles automatisch sluiting. De GGD
bepaalt in overleg met de bedrijven of het testen van medewerkers aan de orde is.
Coronabesmetting bij nertsen
Zeer recent is een tweede geval bekend geworden waarbij op één van de besmette nertsenbedrijven
het meest waarschijnlijk is dat SARS-CoV-2 (CoV-2) is overgegaan van nerts naar mens.
Het RIVM beoordeelt dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog
steeds verwaarloosbaar is en door dit nieuwe onderzoeksresultaat niet is veranderd.
Alle nertsenhouderijen in Nederland worden onderzocht (monsternames) op de aanwezigheid van het
virus; dat onderzoek start deze week. De minister van LNV laat ook onderzoek doen naar het verloop
van het virus op de bedrijven.
En verder
 Medio juni wordt in het Veiligheidsberaad met de veiligheidsregio’s besproken wat de ervaringen
met de openstelling van de horeca zijn.
 De consultatie voor een nieuwe noodwet COVID-19 is met een week uitgesteld. Deze noodwet
komt ter vervanging van het huidige stelsel van ministeriële aanwijzingen en noodverordeningen.
 Het kabinet bereidt ook een tijdelijke wijziging van de Telecommunicatiewet voor die de wettelijke
grondslag moet bieden voor het verwerken van locatie- en verkeersgegevens. Dit moet het RIVM
helpen bij het sneller inspelen op actuele ontwikkelingen.
 De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) wordt met drie maanden
verlengd. Er wordt straks ook rekening gehouden met het inkomen van de partner van de
aanvrager. Voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt dat het
voor bedrijven niet langer verboden is medewerkers te ontslaan.
 Het kabinet heeft toegezegd de eigen bijdrage die ouders betalen aan de kinderopvang te zullen
vergoeden tot aan de maximum uurprijs. Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden
gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie,
peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze
zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de
Rijksoverheid.

