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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
In de informatieve raadsbijeenkomst van 6 januari 2021 hebben we gesproken over de inwerkingtreding
van de spoedwet Covid-19 (TWM). Daarbij is afgesproken dat we u één keer per maand, voorafgaand aan
de Commissie Middelen, actief informeren over de stand van zaken omtrent de bestrijding van virus, of
vaker wanneer dat noodzakelijk is. In deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over enkele
regionale en lokale zaken.
Context

Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
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Kernboodschap
Lokale bijzonderheden
Vaccinatielocatie en kermis Zevenaar
Er komt een einde aan het gebruik van sporthal Lentemorgen als vaccinatielocatie. Het ziet erna uit dat de
VGGM tot begin september de sporthal gebruikt voor vaccineren. Daarna kan de sporthal weer gebruikt
worden voor alle (sport)activiteiten.
Het aantal beschikbare vaccins schommelt met regelmaat de afgelopen en komende periode. De ene
week zijn er rond de 1300 vaccins beschikbaar en de andere week 2200. Iedere week is er afstemming
rondom de verkeerssituatie en het gebruik van de parkeerplaatsen om de overlast zoveel mogelijk te
beperken.
Gelet op de aantallen vaccins die voor begin juli zijn ingepland, zal het gebruik van de Oude
Doesburgseweg als parkeerlocatie niet nodig zijn. Daardoor is het mogelijk om alsnog de kermis in die
week te organiseren op de vertrouwde locatie.
Regionale ontwikkelingen
GGD in de wijk
In de komende weken gaat GGD Gelderland-Midden naar de inwoners toe. Met een bus gaat de GGD naar
de wijken waarvan bekend is dat de vaccinatiebereidheid, of de kennis over vaccinatie, lager ligt. In deze
speciale corona-informatie bus kunnen mensen langskomen met hun vragen over de hygiënemaatregelen,
het belang van testen en vaccineren. Indien gewenst maakt de GGD ter plekke een afspraak voor mensen
die al aan de beurt zijn (inmiddels is dat iedereen tot en met geboortejaar 2000). De GGD is woensdag 16
juni gestart op de Geitenkamp, in Arnhem.
De eerste berichten zijn positief: enthousiaste inwoners en enthousiaste medewerkers. De eerste vaccinatie
afspraak is ook daadwerkelijk gemaakt. Mensen geven aan dat ze opzien tegen de administratieve
rompslomp en zich daarom niet gemeld hadden. In de komende tijd gaat de GGD naar meerdere wijken toe,
onder meer in Ede en Rheden.
Vaccineren
Tot en met 15 juni werden door GGD Gelderland-Midden ruim 400.000 prikken gegeven; 51% van de
mensen die werden gevaccineerd heeft een tweede prik gekregen. In de afgelopen 7 dagen werden 75.951
mensen gevaccineerd, 81% meer dan de week ervoor. Op 9 juni werden tot nu toe de meeste mensen
gevaccineerd.
Quarantaineplicht
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet Publieke gezondheid vanwege
quarantaineplicht voor reizigers’ op 25 mei 2021 aangenomen en deze is per 1 juni 2021 in werking
getreden. Doel van de wet is een instrumentarium te bieden om de introductie van besmettingen uit het
buitenland - zowel van reeds in Nederland rondwarende virussen als van zorgwekkende nieuwe varianten
daarvan - zoveel mogelijk tegen te gaan. Het ministerie van VWS stelt voor om de (regie op de) handhaving
van de quarantaineplicht bij de centrumgemeenten te beleggen, in onze regio bij de gemeente Arnhem.
Centrumgemeente Arnhem fungeert als ‘informatieknooppunt’. De handhaving op de quarantaineplicht is
lokaal bij de gemeenten belegd.
Epidemiologische duiding
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Landelijk en regionaal beeld
Landelijk daalde het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen week (9
t/m 13 juni) verder met 38% (14.397 naar 8.981). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames op
verpleegafdelingen is gedaald met 44% (van 414 naar 232). Het aantal nieuwe opnames op de Intensive
Care daalde met minder hard: 19% (van 53 naar 43). Het totaal aantal aanwezige patiënten met verdachte
of bewezen COVID-19 op de IC is 250.
In de regio Gelderland-Midden zagen we in week 23 (9 t/m 13 juni) ook een daling van het aantal
besmettingen. Het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor daalde met 27%
van 682 naar 498. Dit zijn 71 positieve testen per 100.000 inwoners.
Lokaal beeld
Aantal positief geteste inwoners in week 23 was 27. Dit zijn 62 positieve testen per 100.000 inwoners. Het
aantal positieve testen is gedaald ten opzichte van week 22.
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Informatie en communicatie
Alle beschikbare informatie omtrent de bestrijding van Covid-19 en vaccinatie zijn te raadplegen via de
volgende links:
 Informatie over vaccinatie is centraal te vinden op de site van de Rijksoverheid:
coronavaccinatie.nl.


Medische informatie RIVM rondom het coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19



Coronadashboard: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/



www.rijksoverheid.nl/coronavirus: alle actuele informatie in één oogopslag.



Q&A corona en gezondheid



Coronamaatregelen en de gevolgen voor het politiewerk



Landelijk publieksinformatienummer 0800-1351.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
gemeentesecretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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