
    

 

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 2 september 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). 
 
De afgelopen RBT-vergadering was op 2 september 2020. 

Regionale handhavingsstrategie 

De meeste inwoners en ondernemers houden zich aan de maatregelen. Dat maakt dat het handhavingsbeleid 
zich vooral richtte op het gesprek. Er zijn relatief weinig boetes uitgedeeld. Vasthouden aan de regels die het 
sociale leven betreffen lijken daarentegen minder goed te gaan. Er zijn bijvoorbeeld signalen dat mensen in de 
horeca de 1,5 meter minder strikt naleven. Minder mensen vermijden drukke plekken. Naleving van de 
maatregelen blijft voor communicatie en handhaving een belangrijk onderwerp. In het RBT is daarom gevraagd 
de handhavingsstrategie te verbreden naar een nalevingsstrategie waar communicatie, toezicht en handhaving 
de pijlers van vormen. De aanpak moet aansluiten op de laatste ontwikkelingen waarbij een regionaal 
dashboard zicht geeft op waar besmettingen plaatsvinden. Dan kan er doelgroep- en gebiedsgericht worden 
gewerkt, naast het in het algemeen bevorderen van naleving van de basisregels. 

 
Sinterklaas in de regio 

De bestaande evenementenkaders, welke uiteraard zijn aangepast op de actuele noodverordening,  zijn van 
ook toepassing op de viering van Sinterklaas. Terughoudendheid ten aanzien van intochten in de openbare 
ruimte en het optimaal gebruik maken van het netwerk van scholen, wordt gezien als manier om de 
Sinterklaasviering toch kleinschalig en gecontroleerd mogelijk te maken. 
 
De volgende RBT-vergadering staat gepland voor 16 september. 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 
 
  



ROT maandag 31 augustus. Er is gesproken over het vormen van een duurzame crisisorganisatie voor de 
komende tijd. Er zijn met 6 veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over isolatie/quarantaine locaties voor 
bijzondere doelgroepen. Als er evenementen zijn waarbij een knelpunt wordt verwacht, zal deze besproken 
worden in het ROT. Voor samenkomsten van studenten is een procedure vastgesteld.  Vanaf deze week komt 
het ROT weer wekelijks bij elkaar. 
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Corona cijfers afgelopen week  
Het aantal aanvragen voor een coronatest liep wederom op. Afgelopen week hebben zich in de teststraat 3160 
mensen laten testen, net als vorige week een toename van een kleine 500 personen. Hiervan zijn 58 personen 
positief getest.  Ons dashboard geeft een overzicht.  Het regionale beeld wijkt nog steeds niet af van het 
landelijke beeld. Meer landelijke cijfers op www.coronadashboard.rijksoverheid.nl/.  
 
 
Nieuwe centrale testlocatie naast sportcentrum de Zandzee in Bussum geopend 
Woensdag 2 september j.l.is de nieuwe centrale testlocatie geopend door burgemeester van Gooise Meren 
Han ter Heegde  samen met René Stumpel, directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek. De 
nieuwe Coronateststraat bevindt zich op het parkeerterrein naast Sportcentrum de Zandzee in Bussum.  Met 
deze nieuwe locatie vervalt de locatie bij de brandweer aan de Brinklaan. Op deze nieuwe weerbestendige 
locatie is het mogelijk om, indien nodig, op te schalen naar 900 testen per dag. De heer Stumpel benadrukte bij 
de opening wederom het belang van testen en bron- en contactonderzoek in het kader van de actuele 
ontwikkelingen rond het coronavirus 
 
Extra personeel 
De GGD heeft afgelopen maand extra personeel geworven en opgeleid i.s.m. detacheringsbureau Bender 
groep. De GGD heeft inmiddels via een detacheringsbureau 34 personen extra in dienst om al het werk uit te 
kunnen voeren. 
 
Besmettingen in verpleeghuizen 
Net als landelijk, zijn ook in de Gooi en Vechtstreek in enkele verpleeghuizen clusters van besmettingen 
gevonden. In overleg met de afdeling  infectieziektebestrijding  zijn de geëigende maatregelen genomen om te 
voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.  Op dit moment bekijken alle GGD’en hoe conform de nieuwe 
landelijke richtlijn van 1 september het testen van alle bewoners en personeel in verpleeghuizen met 
besmettingen georganiseerd kan worden. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

Politie 
Vanuit de politie geen bijzonderheden. 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is  goed op orde. Er wordt voortdurend aandacht gevraagd 
voor de 1,5m en hygiëne maatregelen bij het eigen personeel. Om operationeel te kunnen blijven gaan 
oefeningen en opleidingen wel door met inachtneming van genoemde maatregelen. Planning was om per 1 
september weer meer kantoorwerk mogelijk te maken, dit is bijgesteld naar thuiswerken. 
 

Defensie 
Samen met GGD Gooi en Vecht en Flevoland bezig geweest met het onderzoeken in welke mate wij een VVT 
instelling in Hilversum zouden kunnen ondersteunen. Deze instelling had naast een bedrijfsmatig tekort aan 
personeel daarnaast extra uitval als gevolg van een aantal (vermeende) besmettingen. 

Uiteindelijk bleken daaropvolgende tests bij het personeel negatief. Na overleg intern de instelling is hierop 

besloten de steunaanvraag in te trekken. 

 

https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/regionale-cijfers-corona/
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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) 

 Het beeld uit de laatste analyses is dat het erg rustig is. Op social media is corona niet meer zo’n thema en 
de polarisatie die eerst te zien was, is nu minder terug te vinden. Er is dan ook geen informatiebehoefte uit 
te destilleren en geen indicatie van het wel of niet houden aan de corona maatregelen. 

 Op dit moment speelt het RAC in op actualiteiten en wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de 
kernboodschap onder de aandacht te blijven brengen. 

 


