
    
 

Nieuwsbrief COVID-19 
 
In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek u over de stand van zaken van de 
bestrijding van het coronavirus (COVID-19).  De informatie en cijfers zijn actueel tot en met 29 april 2020. 
 

Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding van 
de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Gooi en Vechtstreek nemen deel aan het RBT. 
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT). 
 
Het RBT GV heeft op 29 april een besluit genomen over de sluizen en bruggen, in vervolg op het RBT besluit van 
22 april. Toen is besloten dat voor bruggen en sluizen tot nader order de winterregeling geldt. Het verlengen 
van de winterregeling leidt in de praktijk echter tot ongewenste effecten, omdat de regeling niet voor alle 
objecten gelijk is. Ook wijken pleziervoertuigen uit naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kan gevaar opleveren, 
omdat schippers van pleziervaartuigen niet bedacht zijn op de grote waterverplaatsing door de beroepsvaart.  
 
Dit is het aangepaste besluit: 
Tot nader bericht: 

- bediening van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 16:30 uur en 
- géén bediening op zon- en feestdagen. 

 
Dit sluit aan op de afspraken die provincies, gemeenten en vaarwegbeheerders gemaakt hebben over de 
bediening op vaarwegen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
 
Ter informatie: de bedientijden op de Weespertrekvaart wijken iets af van bovengenoemde afspraken. Dit 
hangt samen met het vaarverbod in de weekends op de grachten in Amsterdam. Op zaterdag wordt alleen voor 
de beroepsvaart bediend; zo wordt een toestroom van pleziervaartuigen richting de grachten voorkomen. 
Door in te stemmen met het voorstel komt er een eenduidige situatie op de vaarwegen in de veiligheidsregio’s 
Gooi en Vechtstreek, Amsterdam-Amstelland en Utrecht. 
 

• Ter informatie: volgende week is er geen RBT 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s. 
Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 
maatregelen. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Afvlakken van de piek 

• Minimaliseren van maatschappelijke impact 

• Voorbereiden op worstcasescenario 
 
Specifiek interregionaal beeld 



• Er is voor deze nieuwsbrief geen nieuwe informatie uit het ROT 
 

 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
Landelijk beeld 
Er is sprake van een lichte daling van het aantal coronapatiënten. Het aantal positief geteste personen in 
Nederland is 38.803. Het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 10.685 en het aantal overleden personen staat 
op 4.711. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger 
dan de genoemde cijfers.  
 
Hoewel het patiënten aantal afneemt, is er wel vrees dat er een tweede coronagolf komt in de ziekenhuizen en 
VVT-sector als de maatregelen worden versoepeld.  
 
Voor de zorg aan coronapatiënten is een groot tekort aan isolatiejassen en schorten. 
 
Het opschalen van de reguliere zorg is een veelbesproken onderwerp. Huisartsen hebben 360.000 minder 
verwijzingen dan normaal gedaan. Wat het effect hiervan is, is nu nog niet duidelijk.  
 
Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek 
Op dit moment zijn er voor zover bekend 57 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (8), Hilversum (30), Huizen 
(9), Laren (1), Wijdemeren (1) en Weesp (5). Van 1 overledene is de woonplaats onbekend. De gemiddelde 
leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). 
De locatie van overlijden betrof 41 keer een verpleeghuis, 14 keer een ziekenhuis en 2 maal de thuissituatie. 
 
Teststraat Gooi en Vechtstreek 
De teststraat van de GGD voor zorgmedewerkers trekt op dit moment niet veel belangstelling. Dat is eveneens 
een landelijk beeld. Er zijn in totaal 573 zorgmedewerkers getest in de teststraat. Het percentage positieven 
van de eerste drie weken was 18%. Inmiddels is in Baarn en binnenkort in Weesp een particuliere aanbieder 
actief. Bij deze teststraten kan in principe iedereen terecht, met of zonder aanvraag door een arts. De 
teststraat van de GGD is alleen toegankelijk voor zorgmedewerkers die voldoen aan de criteria van het RIVM: 
koorts en/of klachten van hoesten/verkoudheid en waarbij de aanvraag wordt gedaan door een arts. 
 
De GGD bereidt zich voor op de uitbreiding van het bron- en contactonderzoek dat aansluitend op een 
positieve testuitslag plaatsvindt. Vanaf 6 mei gaan alle GGD’s de medewerkers van basisscholen, 
buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderopvang met ziekteverschijnselen passend bij COVID-
19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) testen in hun testfaciliteiten. Dit is afgesproken met minister 
Hugo de Jonge. Deze afspraak geldt ook voor jeugdtrainers in de buitensport. De triage verloopt bij deze 
doelgroepen hetzelfde als bij de zorgmedewerkers; ten minste 24 uur ziekteverschijnselen en doorverwijzing 
en aanmelding door bedrijfsarts (als bedrijfsarts ontbreekt verloopt dit via de GGD).  
 
Er worden voorbereidingen getroffen om de testen uniform te registreren in één landelijk systeem. Zowel de 
aanvragende artsen, de GGD’ en, als de laboratoria kunnen met dit systeem werken. Het moet het testproces 
efficiënter maken; de uitslagen zijn sneller bekend en geven een beter landelijk inzicht. Actuele informatie over 
het testen op corona kunt u lezen op www.ggdgv.nl/coronatest 
 
Tergooi 
Het aantal met het coronavirus besmette patiënten dat is opgenomen in Tergooi ligt momenteel op 17. 
Daarvan liggen 8 mensen aan de beademing op de Intensive Care (IC) of op de IC verkoever. Het ziekenhuis 
treft voorbereidingen om, naast de noodzakelijke coronazorg, waar mogelijk geleidelijk de reguliere zorg op te 
starten. 
 
Regionale zorgcapaciteit buiten het ziekenhuis 
De zorgorganisaties in Gooi en Vechtstreek hebben aparte corona-units opgezet binnen hun eigen instellingen. 
Op dit moment zijn er nog ruim voldoende plaatsen beschikbaar.  
 

http://www.ggdgv.nl/coronatest


Huisartsen 
Huisartsen testen momenteel alleen COVID-19 verdachte patiënten die zeer ernstig ziek zijn en afhankelijk zijn 
van professionele dagelijkse (palliatieve) zorg.   
 
Het Centraal Corona Centrum (CCC) ziet overdag een lichte daling in het aantal patiënten dat naar hen 
doorverwezen wordt met COVID-19 klachten.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Ook in onze regio is nog steeds een tekort aan isolatiejassen en schorten. Landelijk wordt er hard gewerkt aan 
mogelijkheden en oplossingen. In de dagelijkse mail van GGD GHOR Nederland krijgen staat hierover: “De PBM 
binnen de zorg blijft een probleem. De distributie verloopt goed maar de inkoop van PBM kan nog steeds 
beter.” 
 
Callcenter GGD 
Het  callcenter trekt op dit moment dagelijks ongeveer 50 bellers; bij (landelijke) beleidswijzigingen is er telkens 
een opleving. Mede daarom blijft het callcenter voorlopig in de lucht. Vanaf 4 mei van maandag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur. Als het callcenter is gesloten, wordt verwezen via sociale media en de liveblog naar het 
landelijk informatienummer 0800-1351. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  
 

Politie 
• Door het mooie weer hebben steeds meer mensen moeite om zich aan de maatregelen te houden. In 

parken, op stranden en in winkelstraten was het druk. De regen van de komende tijd helpt hier 
wellicht bij. 

• Ook op de wegen is het drukker, het lijkt erop dat mensen weer meer onderweg zijn en mogelijk ook 
meer buitenshuis werken. 

• Koningsdag is over het algemeen rustig verlopen. 

• De rust op de wegen zorgt ervoor dat de politie veel rijbewijzen invordert. De mogelijkheid om hard te 
rijden wordt door veel mensen misbruikt. 

 

Brandweer 
• Continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is nog goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag. 

• De focus ligt op dit moment op het voorbereiden op de continuïteit en inrichting van de organisatie 
en het vitale proces voor de langere termijn (m.n. Vakbekwaamheid,) met inachtneming van 1,5 
meter afstand maatregel. 

 

Defensie 
Vanuit Defensie is het detachement van 13 man personeel inmiddels ruim een week actief in zorginstelling De 
Regenboog van Coloriet in Dronten. Zij zijn goed geïntegreerd en draaien volledig mee in het rooster, daarbij 
gekoppeld aan het eigen personeel van De Regenboog. 
 
Inmiddels komen er meer signalen van oplopende werkdruk van andere zorginstellingen. Deze signalen 
worden, in overleg met de GHOR, opgepakt en zullen waarschijnlijk leiden tot een nieuwe aanvraag die in tijd 
aan zou sluiten op de huidige inzet. Voorwaarde daarbij is dat wederom de probleemstelling eerst formeel 
wordt geformuleerd in het ROAZ, om vervolgens vanuit de voorzitter Veiligheidsregio als 
steunverleningsverzoek te worden doorgezet. Of en hoe de behoefte vervolgens wordt ingevuld is dan weer 
aan LOCC en Ministerie van Defensie. 

 
 

Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg coördineert de gemeentelijke taken in de crisisorganisatie. Dit gebeurt via werkgroepen rond 
thema’s als handhaving, opvang dak- en thuislozen, zorgcontinuïteit en evenementen.  
 
Specialistische werkgroepen 

mailto:r.stumpel@ggdgv.nl


Sinds enkele weken is destafsectie aangevuld met een aantal specialistische werkgroepen. Denk bijvoorbeeld 
aan thema’s zoals juridische ondersteuning, handhaving, opvang (kwetsbare)kinderen, daklozen, continuïteit 
zorg, recreatie en herstelzorg. In deze werkgroepen zitten specialisten uit onze gemeenten. Zij zorgen onderling 
voor regionale afstemming en het bundelen van expertise. Daarnaast verzamelen ze de eventuele knelpunten 
binnen hun regio op een van deze thema’s voor de stafsectie Bevolkingszorg en wordt gezamenlijk gezorgd 
voor snelle en inhoudelijk goed voorbereide adviezen die via het ROT en aan beide RBT’s kunnen worden 
voorgelegd. Daarnaast is er uiteraard nog steeds nauw contact tussen de AC-bevolkingszorg en de beide 
coördinerend gemeentesecretarissen en beide ambtelijk adviseurs van het RBT. 
 
4 en 5 mei zonder publiek 
Afgelopen week is een inventarisatie gemaakt van welke invulling gemeenten geven aan 4 en 5 mei. Nationaal 
is geadviseerd om herdenkingen zonder publiek te laten plaatsvinden. Gemeenten vullen dat ook allemaal op 
deze wijze in, door soms alleen de burgemeester formeel bij een herdenking een rol te geven, en soms daar 
een beperkt aantal genodigden bij te vragen. En 5 mei wordt een dag zonder de traditionele bevrijdingsfeesten. 
Verder wordt gekeken wat de mogelijkheden in deze tijd zijn van de nationale buitenspeeldag welke door 
Jantje Beton wordt georganiseerd.  
 
Implementatie aanpassing noodverordening 
Op dit moment ligt de focus op de implementatie van de aanpassing van de noodverordening, scholen mogen 
weer open, kinderen mogen weer sporten. Verder wordt gekeken hoe om te gaan met evenementen na 1 
september a.s. Overigens zal dat sterk afhankelijk zijn van de ruimte die vanuit het Rijk wordt gegeven. 
 
Nalevingsmonitor 
In de weekenden en op feestdagen wordt op verzoek van het LOT-C de nalevingsmonitor zo goed mogelijk 
bijgehouden. In de nalevingsmonitor wordt een algemeen regiobeeld gegeven over de mate van naleving van 
de maatregelen op een aantal specifieke onderwerpen jeugd(overlast), 
shoppingcentra/woonboulevards/tuincentra, milieustraten, parken/natuurgebieden, stranden en overige 
drukke locaties. Over het algemeen was het beeld goed. In sommige gemeenten was op een aantal locaties 
teveel publiek. Met handhavingsmaatregelen is dat vervolgens opgelost. Koningsdag verliep ook rustig, zonder 
de traditionele vrijmarkt.  
 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de 
gemeenten en de GGD, zodat de juiste informatie en een eenduidige boodschap naar de doelgroepen gegeven 
wordt. De communicatiestrategie wordt bepaald aan de hand van omgevingsanalyse en de landelijke 
ontwikkelingen. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD dagelijks kernboodschappen en communicatietips 
om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC ook de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de 
communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
Uit analyse blijkt dat de berichten op de online media van de Veiligheidsregio’s minder gedeeld worden door 
politiek/bestuurlijke prominenten dan bij aanvang van de crisis. Het liken en delen van deze berichten blijft 
belangrijk om het bereik groot te houden.  
 
Onderwerpen communicatie van 24 april tot en met 30 april: 

• Voor en tijdens Koningsdag: kleedjes blijven binnen, blijf thuis 

• Uitgangspunten heropening scholen en kinderdagverblijven 

• Campagne tegen huiselijk geweld 

• Poster logistieke sector 

• Waarschuw Tozo-aanvragers voor tussenpersonen 

• Nieuwe maatregelen gaan in ná 28 april, huidige worden nog steeds gehandhaafd 

• Ramadan, Hemelvaart, Pinksteren en zondagsvieringen 

• Informatie voor Flevoland over het ledigen van chemisch toiletten in een buitenpandige 
ledigingsplaats/stortpunt, die voldoet aan RIVM richtlijnen en hygiënerichtlijnen. 

• Het goede voorbeeld geven. 

 


