
    

 

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 17 juni 2020. 

Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek  
Op de besluiten agenda van dit RBT stond het voorstel voor de aanpak van een evaluatie van de 
crisisorganisatie. Deze evaluatie moet de ‘best practice’ en ’lessons learned” aan het voetlicht brengen van de 
grip-4 situatie waarin we zitten sinds half maart. De aanpak is akkoord bevonden en kan worden opgestart 
volgens het voorgestelde plan. 
 
De directeur GGD heeft een oproep gedaan aan alle burgemeesters in Gooi en Vechtstreek om bij de GGD te 
melden wanneer er specifieke groepen zich binnen de gemeenten manifesteren die zichtbaar moeite hebben 
met het naleven van de COVID-maatregelen. Als eerste groep zijn jongeren aangemerkt door de burgemeester. 
Jongeren hebben steeds meer moeite om de 1,5 meter afstand onderling te bewaren.  
 
Het RBT gaat een zomerrooster volgen. Niet alleen in afwezigheid/ aanwezigheid van de leden van het RBT, 
maar ook in frequentie en op inhoud. Vanaf 1 juli as wordt er eens in de twee weken vergaderd en staat een 
thema centraal, wat door een portefeuillehouder (eigenaar van het thema) wordt voorbereid en voorgezeten 
in de vergadering. 
 
Feitenrelaas 
Een overzicht van feiten over en toelichtingen op het verloop en de aanpak van de Covid-19 crisis door de 
regionale crisisorganisatie binnen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is als bijlage toegevoegd bij deze brief.  
 

(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, defensie, het 
Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT.  
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
In de vergadering van 11 juni is besloten dat het ROT in het vervolg alleen nog op donderdag bijeen komt. 
Donderdag 18 juni staat in het teken van scenario denken en vooruitkijken. Ook wordt tijdens dit ROT de 
communicatiestrategie voor de komende periode en de frequentie van de nieuwsbrieven voor de 
gemeenteraden besproken. 
 
De afgelopen week stond het ROT verder in het teken van de #BLM demonstraties die in verschillende steden 
in de veiligheidsregio’s zijn gehouden. Hierbij stond de 1,5 meter maatregel centraal. Voor de demonstratie in 
Almere stond het ROT stand-by. De demonstraties zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
 
Communicatie 
Vanuit communicatie werden vooral de boodschappen rondom de versoepelingen herhaald. Omdat veel 
versoepelingen gepaard gaan met veranderingen voor specifieke beleidsonderwerpen (horeca-uitbreiding, 



sportverenigingen, sauna’s, etc.), worden bij de gemeentelijke beleidscollega’s veel gestelde vragen en 
veelvoorkomende problemen opgehaald. Communicatie zal hiermee de Q&A’s aanvullen en voorbereidingen 
voor communicatie over versoepelingen  treffen. Deze Q&A’s kunnen ook worden gebruikt bij de voorbereiding 
op de eventuele veranderingen bij invoering van de Noodwet. De boodschap blijft gericht op “Hou vol en houd 
afstand”.  

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek 
Sinds 1 juni zijn 2614 mensen getest in de teststraat. Hiervan zijn 25 personen (ook na bron-en 
contactonderzoek) positief gebleken. Van 232 mensen is de uitslag nog niet bekend. Het is nog niet nodig 
geweest om de tweede testlocatie in Loosdrecht te openen. Overige cijfers over het coronavirus zijn te vinden 
in het coronadashboard van GGD Gooi en Vechtstreek. 
 
Vanaf maandag geldt het verruimde bezoekbeleid voor alle verpleeghuizen. Uit de eerste landelijke pilot van 25 
locaties is gebleken dat de verruiming niet tot nieuwe besmettingen heeft geleid.  
 
Coronatest kinderen tot 12 jaar 
Er is veel discussie geweest over het wel of niet testen van kinderen met verkoudheidsklachten in de leeftijd 
van 0-12 jaar. Het triageteam van de GGD en Jeugd en Gezin blijft actief om ouders te adviseren bij het maken 
van een verstandige keuze om het kind te laten testen. De meerderheid van de ouders maakt na een gesprek 
de keuze om het kind niet te laten testen. 
 
De RIVM adviezen voor kinderen met neusverkoudheid zijn inmiddels aangepast. Kinderen van 0 tot 6 jaar met 
neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf of naar school, behalve als zij een contact 
zijn van een bevestigde coronapatiënt of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij corona. 
GGD Gooi en Vechtstreek informeert scholen en kindercentra eveneens met de  RIVM-informatiebrief over de 
leefregels voor kinderen als zij op de kinderopvang of op school in contact zijn gekomen met een 
coronapatiënt. Deze kan door school gedeeld worden met ouders.   
 
Coronavrij verklaring 
GGD Gooi en Vechtstreek krijgt regelmatig het verzoek tot het afgeven van een coronavrij verklaring na een 
negatieve testuitslag. Mensen vragen dit voor hun werkgever, verzekering, vliegtuigmaatschappij, school, werk 
enz. De GGD, huisartsen en andere artsen geven deze verklaringen niet af. Een coronatest is namelijk een 
momentopname en biedt geen enkele garantie. 
 

Bevolkingszorg 
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg merken we dat er binnen gemeenten steeds meer helderheid komt over de 
al reeds van kracht zijnde versoepelingen. Thema’s die af en toe nog vragen opleveren zitten op dit moment 
met name op gebied van o.a. evenementen, schoolreizen, zomerkampen, de juiste interpretatie van 
binnensporten en de recente versoepeling op het openen van de sanitaire voorzieningen. Wij proberen hier 
vanuit Bevolkingszorg gezamenlijk met onze andere partners in het Informatie en adviescentrum Corona (IAC), 
de gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in het verschaffen van helderheid bij de artikelen in de 
noodverordening. Deze artikelen sluiten natuurlijk niet altijd in alle praktijksituaties naadloos aan of zijn voor 
meerdere uitleggen vatbaar. Wij treden dan op als sparringpartner voor de betreffende gemeente.  
 
Volgende week hopen wij meer informatie te hebben over de versoepelingen per 1 juli a.s. 
 

Politie 
Het algemene beeld vanuit de politie-eenheden is dat het rustig is. Er zijn in relatie tot COVID-19 nauwelijks 
signalen van maatschappelijke onrust. Bij een aantal misdrijven en incidenten is de invloed van de corona 
maatregelen nog steeds op de cijfers zichtbaar. Er zijn ook misdrijven waarbij eerst een duidelijk effect 
zichtbaar was, maar nu weer terugkeren naar het “normale” niveau. Dit speelt nu bij de meeste items. Dit geldt 
ook voor de incidenten en misdrijven op Huiselijk Geweld.  
 

http://www.ggdgv.nl/coronadashboard
http://www.ggdgv.nl/coronadashboard
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient-onderwijs-kindercentra


Afgelopen weekend was het druk op de terrassen. In de parken was het ook druk. Dit heeft niet geleid tot 
problemen. In de horeca blijkt het wel lastig te zijn om de 1,5 meter maatregel na te leven. Vooral als men 
gedronken heeft lijkt het moeilijker om de afstand aan te houden. Op een aantal plaatsen is er bij cafés 
geconstateerd dat er teveel personen binnen waren. Er is bij een aantal horecagelegenheden verbaliserend dan 
wel bestuursrechtelijk opgetreden. 
 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is goed op orde en het ziekteverzuim laag. Het eigen stappenplan waarin 

vanaf 1 juni, 1 juli en 1 september door de versoepeling stappen gezet kunnen worden is in werking. Naast dat 

oefenavonden op de posten weer opgestart zijn, opleiden en oefenen breder mogelijk wordt en er gewerkt 

wordt aan het opstarten van brandveilig leven activiteiten is er ook een plan van aanpak voor het heropstarten 

van keuringen. Alles met in achtneming van de anderhalve meter maatregel en landelijke richtlijnen. 

 

Defensie 

Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Gooi en 

Vechtstreek. Er lopen ook geen aanvragen hiervoor. 

 

Crisiscommunicatie 

Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) blijft vooralsnog monitoren op informatievragen via de 
dagelijkse landelijke omgevingsanalyses, de overzichten van veelgestelde vragen bij de Klant Contact Centra en 
overige signalen van gemeenten en andere partijen. Waar nodig geven wij aanvullende handvatten mee aan 
gemeenten en/of kaarten wij vraagstukken aan bij onze landelijke contacten (Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie). De acute regionale issues nemen af. 
 
De algemene lijn vanuit communicatie is dat we voor alle versoepelingen de communicatiemiddelen vanuit het 
Rijk (posters, visuals, boodschappen, etc.) verspreiden en delen met de gemeenten. Hoofdboodschap blijft: 
volg de basisregels, vermijd drukte. Bij klachten: blijf thuis en laat u testen. 
 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we ons in een rustiger vaarwater bevinden. Dit zien wij ook in de 
dagelijkse omgevingsanalyses en het teruglopende aantal vragen dat gesteld wordt. In verband hiermee, de 
aankomende vakantieperiode én de langdurige druk op de communicatieteams, zal het RAC alleen nog bij 
elkaar komen wanneer er een ROT vergadering is.  Tenzij er landelijke ontwikkelingen zijn of regionale issues 
die een aangepaste communicatiestrategie vragen.  
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