
    

 

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 19 augustus 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). 
 
Om raadsleden en bestuurders van de veiligheidsregio G&V nader te informeren over de sociaal economisch en 

maatschappelijke impact van de coronacrisis wordt er een webinar georganiseerd. Voorlopige datum is 8 

september. Definitieve datum wordt nader gecommuniceerd. 

De tijdelijk wet maatregelen COVID-19 wordt begin september behandeld in de Tweede Kamer en heeft als 

doel om de Noodverordeningen te vervangen door landelijke wetgeving. De betekenis van de tijdelijke wet 

voor de crisisorganisatie is nog onduidelijk. De burgemeesters hebben afgesproken ondanks deze wet de 

huidige overlegstructuur voorlopig te behouden. Het structurele overleg zorgt voor korte lijnen en een 

regionale afstemming, die als een belangrijke meerwaarde wordt ervaren.   

Vanaf de start van de Corona crisis is er sprake van een goede onderlinge samenwerking op het gebied van 
handhaving (Boa’s). Dit was al geregeld in een aanwijzingsbesluit die onder de Noodverordening valt. Om de 
regionale capaciteit nog effectiever in te kunnen zetten sluiten alle regionale gemeenten van Gooi en 
Vechtstreek een overeenkomst met de Politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen de gemeenten 
beter gebruik maken van elkaars boa-bevoegdheden.  

 
De eerstvolgende RBT-vergadering is op 2 september 2020. De dag erna kunt u een nieuwe editie van deze 
nieuwsbrief tegemoet zien. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

 Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

 Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
Het ROT is bezig met een scenariomatrix en een communicatieprotocol voor eventuele nieuwe 
(lokale/regionale) uitbraken COVID-19. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de 
veiligheidsregio, gemeente en GGD. Omdat we zien dat het aantal besmettingen stijgt, ook in onze regio, is er 
in de communicatie extra aandacht gevraagd voor het naleven van de landelijke maatregelen. In het ROT van 
13 augustus is verder afgesproken dat politie, bevolkingszorg en GHOR met elkaar overleggen over de 
procedure om besmette personen in quarantaine te plaatsen. 
 



 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Corona in cijfers 
In de regio Gooi en Vechtstreek zijn er afgelopen week 2702 mensen getest, een toename van ruim 600 
mensen. Hiervan zijn er 80 positief getest op het coronavirus: een stijging ten opzicht van vorige week die 
inherent is aan het aantal geteste personen. We wijken niet af van het landelijk gemiddelde. Ons 
dashboard geeft meer details. Landelijk zijn er 4.013 mensen positief getest op corona; dat zijn er 23 minder 
dan de week daarvoor. Daarentegen zijn er wel 12 personen meer in het ziekenhuis opgenomen; een daarvan 
in onze regio. Meer landelijke cijfers op het corona dashboard van de Overheid. 
 
Ventilatie op scholen 
De ventilatie op scholen is onderwerp van gesprek. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een 
belangrijke rol speelt bij verspreiding van het coronavirus, zeker niet als wordt voldaan aan het bouwbesluit 
2012. Het RIVM heeft de inzichten hierover samengevat. 
GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen., los van het coronavirus. Ook op 
scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. 
De minister van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht waarin ook 
GGD-GHOR deelneemt. Plan is dat uiterlijk 1 oktober elke school en het personeel weet waar het aan toe is. 
Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen 
vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. 
Hiervoor wordt de voor scholen bekende website weeropschool uitgebreid.  
 
Invloed corona op economie Gooi en Vechtstreek 
De coronacrisis heeft een grote invloed op de economie. Ook in Gooi en Vechtstreek zijn veel bedrijven 
getroffen. Wat betekent de coronacrisis voor de economie in onze regio? Van welke steunmaatregelen wordt 
gebruik gemaakt? Hoeveel WW uitkeringen zijn aangevraagd en hoe ontwikkelen de aanvragen? 
Om antwoorden op deze vragen te kunnen geven, is het dashboard Economie en Werk ontwikkeld. Met data 
worden de ontwikkelingen op het gebied van economie en werk inzichtelijk gebracht. Economie Dashboard 
Regio Gooi en Vechtstreek. Voor veel beleidsmakers, maar ook voor ondernemers, werkenden en 
werkzoekenden kan dit dashboard bijdragen aan inzicht in de situatie. 
 
Online maken testafspraak  
Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, kan vanaf 12 augustus online een 
testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Om een afspraak te maken is 
een DigiD noodzakelijk. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare 
tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt dit 
ook per e-mail en sms gemeld. Inzien van de uitslag kan weer op de site met DigiD. Positieve testuitslagen 
worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het 
bron- en contactonderzoek gestart. Na de eerste week is te zien dat 25% van de testafspraken via de corona 
website gemaakt zijn en 75% via het landelijk callcenter. Ook in de hoeveelheid uitslagen is te zien dat er goed 
gebruik wordt gemaakt van de online mogelijkheid. De coronatest website is een initiatief van alle GGD’en, 
GGD GHOR Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
CoronaMelder 
Op 17 augustus is de praktijktest voor de app ‘CoronaMelder’ gestart die loopt tot de landelijke introductie, 
waarschijnlijk op 1 september. In vijf GGD-regio’s wordt de werking van de app in de praktijk van de GGD 
getest. De GGD’en kunnen zo ervaring op doen met het implementeren van het nieuwe werkproces. Op deze 
manier wordt de werkwijze getest en kunnen verbeterpunten worden aandragen voorafgaand aan de 
landelijke introductie. Er kunnen nog zaken aan het licht komen die tot aanpassing van bijvoorbeeld 
werkprocessen of de app zelf kunnen leiden. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

  

https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/
https://www.regiogv.nl/corona-economie-dashboard/
https://www.regiogv.nl/corona-economie-dashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


Bevolkingszorg 

Noodverordening 

Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op de aanpassingen in de noodverordening en de interpretatie 

daarvan voor de diverse gemeenten in de regio.  

In de meest recente noodverordeningen Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben beide veiligheidsregio’s extra 

mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale 

maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus 

zich niet verder verspreid.  

Nalevingsmonitor  

Op dit moment wordt de nalevingsmonitor in het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) nog elk weekend 

ingevuld. Dit proces wordt naar verwachting binnenkort aangepast. Bij een aanpassing in het proces zal het 

weekendbeeld van de naleving van de coronamaatregelen in de regio’s pas op maandag ingevuld gaan worden. 

Gemeenten dienen hiervoor informatie aan te leveren voor het beeld op de naleving coronamaatregelen in 

hun gemeente.  

 

Politie 

Vanuit de politie is het beeld rondom COVID-meldingen momenteel erg rustig. De focus ligt op de verscherping 

van de handhaving. 

 

 

Brandweer 
Continuïteit binnen de brandweer is goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag. Naar aanleiding van de 

persconferentie wordt bekeken wat de nieuwe maatregelen voor de brandweer betekenen.  
 

 

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

Vechtstreek. Er lopen ook geen aanvragen hiervoor. Defensie is in afwachting van mogelijk een landelijke, door 

GGD Nederland gecoördineerde, steunaanvraag voor Bron- en Contactonderzoek en teststraten. Dit in lijn met 

de uitspraken van begin augustus van Minister De Jonge. 

 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie 
en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te 
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de informatie-
voorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld (social media) 
Vaker kritiek op maatregelen, maar ook grote groep mensen die vindt dat de overheid te weinig doet. Op 12 
augustus is de campagne effectmonitor van de overheid uitgekomen naar aanleiding van de persconferentie 
van 8 augustus. Hieruit blijkt dat de urgentie voor de 1,5 meter regel weer meer gevoeld wordt, maar ook dat 
Nederlanders minder achter de aanpak van de Rijksoverheid staan. De managementsamenvatting vindt u hier. 
 
  

https://veiligheidsregio.sharefile.com/d-s8b52b2f7938491db
https://veiligheidsregio.sharefile.com/d-se5bfaba9c7846d8a


Communicatiestrategie bij lokale/regionale uitbraken 

 We communiceren proactief, open en transparant, geven regelmatig procesinformatie, met 
handelingsperspectief en bewaken de juistheid van berichtgeving.  

 Het is van belang in dialoog te blijven met de partijen die zich openlijk uitspreken tegen de maatregelen, 
en in onze toon en taal te laten doorklinken dat er ook oog is voor een afwijkend standpunt.  

 Gedragsbeïnvloeding werkt alleen op het moment dat mensen ontvankelijk zijn voor de boodschap. Het 
gat tussen risicoperceptie en daadwerkelijk risico moet zo klein mogelijk worden gemaakt. D.w.z. laat zien 
wie risicogroepen zijn en welk gedrag het meeste risico met zich meebrengt. Als je trends ziet: inzichtelijk 
maken wat plekken zijn waar je hoger risico loopt op besmetting. Ook: achtergrondverhalen brengen over 
coronapatiënten die te maken hebben met langdurig herstel. Beeld bijstellen dat het een griepje is.  

 Burgers hebben recht op privacy, burgemeesters hebben de plicht om hun burgers te informeren over 
risico’s. Daar kan spanning op zitten. We hanteren de lijn dat de privacy waar mogelijk wordt gewaarborgd 
en geen namen van personen naar buiten worden gebracht.  

 Communicatie moet steeds specifieker worden afgestemd op doelgroepen.  


