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Geachte leden van de Raad,
In maart van dit jaar zijn we als gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de
strijd tegen het coronavirus aangegaan. Hoewel de cijfers zich in de zomer stabiliseerden
bevinden we ons momenteel in de tweede besmettingsgolf, en het einde is nog niet in
zicht. Na elke vergadering van het Regionaal Beleidsteam informeer ik u middels deze brief
over de stand van zaken en over de maatregelen en besluiten die wij gezamenlijk nemen.
Op woensdag 11 november kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor van
afgelopen week werd het beeld geschetst door de operationeel leider en de directeur
publieke gezondheid:
•
•
•

•

Het aantal besmettingen daalt nog steeds, en daarmee volgt IJsselland de landelijke
trend.
We hebben in onze regio meerdere (kleine) clusters. Veel besmettingen vinden
plaats binnende zorgsector en families. Deze zijn in beeld en worden gemonitord.
We zien dat we deze na 10 tot 14 dagen veelal ook weer af kunnen sluiten.
Omdat het aantal besmettingen naar beneden gaat, ontstaat er ruimte voor een
uitgebreider bron- en contactonderzoek (BCO). Daarmee kunnen we de verspreiding
van het virus weer wat beter volgen. De bereidheid om mee te doen aan het BCO is
over het algemeen goed.
Er is ruim voldoende testaanbod. De vraag naar testen bij de GGD’en neemt echter
af. Testen worden ook door andere partijen uitgevoerd, daar kan de afname van de
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•
•
•

vraag mee te maken hebben. Dit zorgt er echter ook voor dat we geen compleet
beeld hebben van het aantal uitgevoerde testen. Positieve testen worden gemeld
bij de GGD.
De zorgcontinuïteit blijft in alle sectoren een aandachtspunt. Dit heeft niet zozeer te
maken met de oplopende opnames, maar wel met zorgpersoneel dat al dan niet
besmet, al dan niet met klachten, thuis moet blijven. Hierdoor ontstaat een tekort.
We hebben zorgen om jeugd en om samenkomsten in thuissituaties. Vanwege
sluiting van de horeca wordt gezocht naar manieren om toch bij elkaar te komen.
Dit gebeurt soms binnen de regels, maar soms ook niet.
Inwoners in Veiligheidsregio IJsselland zijn over het algemeen goed aanspreekbaar
en accepteren de COVID-19 maatregelen. Het gesprek is goed te voeren en mensen
zijn zich bewust van de maatregelen en de noodzaak hiervan. Wel delen we meer
waarschuwingen uit, dit heeft te maken met het strenger controleren naleving op
de maatregelen.

Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid, nam ons mee in een aantal actuele
onderwerpen:
•

•
•

Er komen door het hele land verschillende locaties voor sneltesten. Ook in de regio
IJsselland wordt gekeken naar een locatie. De verwachting is dat in januari en
februari een nieuwe griepgolf leidt tot veel testaanvragen. Daarnaast is er een
ontwikkeling landelijk die zich richt op de mogelijkheden van asymptomatisch
testen.
Binnenkort komt de Gezondheidsraad met een advies over welke doelgroepen als
eerste voor vaccinatie in aanmerking komen. Op basis daarvan, en op basis van de
kenmerken van verschillende vaccins, komt VWS met een vaccinatiestrategie.
De GGD’en richten een landelijke expertgroep covidvaccinatie in om zaken mee
voor te bereiden en af te stemmen. In deze expertgroep is de GGD/GHOR IJsselland
vertegenwoordigd.

Operationeel leider Arjan Mengerink heeft ons meegenomen in een aantal thema’s die
momenteel in de regio spelen:
•

Wat betreft begrafenissen hanteren we als uitgangspunt een maximum van 30,
maar geven een standaard ontheffing voor 1e en 2e graads familie plus 10 personen
extra. Bij deze extra personen valt te denken aan goede vrienden, buren etc. In

•

•
•

uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een ontheffing voor deze regel aan te
vragen. Deze interpretatie van de noodverordening is gericht op het ruimte geven
aan verdriet en rouw.
Carbid valt niet onder de noemer vuurwerk. Een eventueel vuurwerkverbod zal dan
ook geen verbod voor het schieten van carbid opleveren. Wel moet rekening
gehouden worden met de dan geldende coronamaatregelen. De details rondom oud
en nieuw en het carbidschieten worden later uitgewerkt en aan u gecommuniceerd.
Met de komst van Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 wordt de GRIP-situatie
opgeheven. De schriftelijke verantwoording van de voorzitter van de
veiligheidsregio wordt aan u voor de feestdagen toegestuurd.
Parallel aan dit proces loopt een evaluatie van de werking van het crisissysteem en
de opschalingen. Die evaluatie wordt conform het geldende evaluatieprotocol
uitgevoerd en in het tweede kwartaal van 2021 afgerond.

De besmettingscijfers in onze regio dalen nog steeds en dat is goed nieuws. Met elkaar
kijken we in de komende tijd naar wat dit betekent voor onze regio en hoe we langzaam
maar zeker en enorm voorzichtig weer naar versoepelingen kunnen kijken. Ik ben als
voorzitter wederom en nog steeds erg trots om te zien hoe de maatregelen worden
opgevolgd in onze regio, hoe we met elkaar omgaan en hoe we naar manieren zoeken om
elkaar te ondersteunen, zonder daarbij de maatregelen uit het oog te verliezen.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. P.H. Snijders,

