
    

Nieuwsbrief COVID-20 
 
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 16 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 16 september 2020.   
 
De regio Gooi en Vechtstreek kent een forse verhoging in het aantal besmettingen met COVID-19. Van echte 
brandhaarden is geen sprake, ook geen duidelijke leeftijdsgroepen of bevolkingssegmenten zijn te 
onderscheiden. Daarmee is het moeilijk een oorzaak aan te wijzen voor de stijging. De stijging sluit aan op het 
landelijke beeld. Waakzaamheid blijft geboden, opschaling in maatregelen is optioneel wanneer het aantal 
besmettingen snel blijft stijgen. 
 
De operationeel leider heeft de opdracht gekregen voor de uitwerking van een regionale nalevingsstrategie.  
Hierbij is als uitgangspunt voor de nalevingsstrategie genomen dat de lokale uitvoering is op basis van een 
uniforme regionale aanpak die aansluit bij de landelijke aanpak en de naastgelegen Veiligheidsregio’s. De 
nalevingsstrategie komt enerzijds met publiekscampagnes tot uiting en anderzijds door de inzet van 
handhaving. Uiteraard is er veel aandacht voor samenwerking met bedrijfssegmenten en 
bewonersdoelgroepen. Vanaf 6 oktober start de landelijke campagne ‘ Aandacht voor elkaar’ ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers van de COVID-19 pandemie. De regio Gooi en Vechtstreek gaat hier lokaal aanvulling aan 
geven. Volgende RBT vergadering vindt plaats op 30 september in Lelystad, aansluitend op de 
bestuursconferentie aldaar. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT 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 voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
In het ROT van maandag 14 september jl. is gesproken over de toename van het aantal besmettingen. De GGD 
levert voortaan schematisch de leeftijden met oorzaken aan, zodat beter de achtergrond te duiden is als het 
gaat om doelgroepen en locatiebepaling van de besmetting.  
Er is een brief vanuit de BOA’s aan de minister gestuurd met het verzoek om een plastic kap bij aanhoudingen 
te mogen gebruiken. Verder is er een terugkoppeling geweest vanuit het RBT met betrekking tot de 
doelgroepgerichte communicatie en de betrokkenheid vanuit de gemeenten en de GGD.  
Andere onderwerpen die binnenkort in het ROT aan de orde komen zijn de brief die naar de burgemeesters is 
gestuurd over de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’ en het stroomlijnen van de afspraken voor beide 
Veiligheidsregio’s met betrekking tot Sint-Maarten en Sinterklaas. 
 



GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Het landelijke coronadashboard is opnieuw uitgebreid en verbeterd (Coronadashboard  Rijksoverheid). Het 
presenteert de belangrijkste cijfers duidelijker, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Dit nieuwe ontwerp is 
het resultaat van publieksonderzoek en reacties van expert. De komende tijd wordt het dashboard steeds 
verder verbeterd en worden nieuwe bronnen toegevoegd. 
 
Ook is er nu voor heel Nederland informatie over virusdeeltjes in het rioolwater. Sinds augustus meten het 
RIVM en de waterschappen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Rioolwater laat in een vroeg 
stadium zien hoe het ervoor staat met het virus. Het aantal locaties waarop dit gebeurt, is de afgelopen weken 
uitgebreid van 80 naar 318, waarmee nagenoeg heel Nederland wordt gedekt. Er wordt nu wekelijks op bijna al 
deze plekken gemeten. Zo is beter en vroeger te zien hoe het virus zich ontwikkelt. 
 
Regionaal dashboard 
Het aantal regio-inwoners dat positief is getest op het coronavirus is loopt ook in Gooi en Vechtstreek steeds 
meer op. Een zorgwekkende ontwikkeling. Het regionale dashboard geeft uitgebreide informatie. 
 
Met verschillende scholen en verpleeghuizen heeft de GGD intensief contact over de aanpak van besmettingen. 
Telkens weer blijkt het om arbeidsintensief ‘maatwerk’ te gaan, ondanks dat de GGD zich vanzelfsprekend 
baseert op de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het ziekenhuis  - en met name de IC - wordt op dit moment 
gelukkig weinig belast. 
 
Specifieke doelgroepen voorrang bij testen 
Minister De Jonge heeft eind vorige week aangekondigd dat zorgpersoneel en leraren tijdelijk voorrang krijgen 
bij het testen op corona. Een snelle test en testuitslag zijn essentieel om zoveel mogelijk zorgverleners en 
leraren inzetbaar te houden. Om de druk op de teststraten te verminderen, neemt de minister daarnaast een 
aantal maatregelen. Waaronder het stoppen met het testen van mensen zonder klachten. En het goed kunnen 
uitvoeren van het voorrangsbeleid vraagt ook om voldoende laboratoriumcapaciteit. Voorrang geven aan 
zorgpersoneel en leraren zorgt er onherroepelijk voor dat andere mensen langer moeten wachten. Daarom is 
het belangrijk dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat. De GGD heeft afgelopen maandag een begin 
gemaakt met het voorrangsbeleid voor zorgmedewerkers. Later in de week kunnen ook leraren met voorrang 
getest worden op het coronavirus. Hiermee loopt de GGD vooruit op de landelijke ontwikkelingen. 
 
Naar verwachting is het maandag landelijk ingeregeld en komt er een landelijk aanmeldnummer voor 
specifieke doelgroepen in de lucht. 
 
Mobiele corona-testteam thuiszorg 
De samenwerkende organisaties Vitaal Thuiszorg en ISZA Thuiszorg hebben in overleg met het regionaal 
huisartsen crisisteam (RHOGO) en de GGD hun mobiele corona-testteam weer in werking gesteld. Het testteam 
is opgezet om mensen te kunnen helpen die al afhankelijk zijn van thuiszorg. 
 
Als een thuiszorgmedewerker bij iemand komt met corona achtige klachten, dan kan in overleg met de 
desbetreffende huisarts een testaanvraag worden gedaan in de thuissituatie. Het testmateriaal wordt 
beschikbaar gesteld door de GGD. In de opstartfase wordt het afnemen van de testen ingepland op 
maandagen, woensdag en vrijdagen. Mocht het aantal aanvragen toenemen, dan wordt opgeschaald. 
 
Definitieve rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Op 21 juli jl. heeft de GGD berichtte bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ. Onderwerp 
van het onderzoek was de werkwijze in de teststraat, en de uitvoering van het bron- en contactonderzoek 
(BCO). In de terugkoppeling toonden de inspecteurs zich zeer tevreden over de gang van zaken. De GGD heeft 
de formele brief, na hoor en wederhoor, ontvangen en vanaf donderdag 17 september 09:00 uur staat het 
definitieve rapport online op www.igj.nl 
 
Reflectie corona-inzet regio Gooi en Vechtstreek 
Het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ), waarin alle zorgaanbieders in de regio op directieniveau zijn 
vertegenwoordigd, heeft onderzoeksbureau Trimension gevraagd het functioneren van het RCZ in de afgelopen 
corona periode te evalueren. Het algemeen gevoel van de meeste respondenten is positief: met elkaar wordt 
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de crisis aangepakt. Daarbij wordt vooral de grote mate van verbondenheid genoemd, die ook nu al een 
enorme spin-off heeft naar het reguliere werk. Partijen weten elkaar nu beter te vinden en hebben de behoefte 
om deze samenwerking voort te zetten. Ook spreken vele respondenten zich uit dat ze vertrouwen hebben dat 
ze een eventuele tweede golf ook samen effectief kunnen aanpakken. Ze zijn daarbij blij dat er tussentijds 
gereflecteerd is als preparatie op een (verwachte) tweede golf. Respondenten zien ook wat ruimte voor 
verbetering zoals bijvoorbeeld de samenstelling en grootte van het RCZ aanpassen aan de omstandigheden en 
behoefte, en als voorbereiding op een mogelijke tweede golf eerder met elkaar in overleg om in scenario’s te 
denken. De aanbevelingen zijn afgelopen vrijdag besproken, en - waar nodig bevonden - opgepakt. 

Bevolkingszorg 
Vanuit Bevolkingszorg geen bijzonderheden. 

Politie 
Landelijk is het beeld dat de horeca een uitdaging blijft, zeker naarmate er meer alcohol wordt gebruikt. Er zijn 
landelijk veel meldingen van thuisfeestjes en afgelopen week opvallend veel meldingen over bruiloften. Binnen 
onze eenheid zijn er geen noemenswaardige incidenten te benoemen in relatie tot COVID-19. 

Brandweer 
Het aantal quarantaines onder eigen personeel neemt toe. Veelal te relateren aan griepklachten en/of 
coronaverdenking in huiselijke kring. Van daadwerkelijke coronabesmetting is sporadisch sprake. 

Defensie 

Vanuit Defensie geen bijzonderheden. Er is geen ondersteuning voorzien voor de korte termijn, maar we 
houden wel rekening met aanvragen als de tweede golf door zou zetten. Dat betekent voorzien in middelen, 
mensen en expertise wanneer dat bij de reguliere civiele diensten te kort zou schieten. Kortom, afwachtende 
houding en rekening houden met. 

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 
informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.  
 
Afnemend gevoel van urgentie en motivatie 
Het RAC constateert dat het steeds lastiger wordt om inwoners de noodzaak onder ogen te laten zien van het 
houden aan de basisregels. Ook wij zijn ons ervan bewust dat iedereen terug wil naar de normale situatie; de 
coronamoeheid slaat bij ons allemaal toe. Herhaling van de regels blijft echter noodzakelijk. Over het hoe we 
dit willen/kunnen doen, wordt landelijk en regionaal gesproken (Veiligheidsregio’s, GGD-en en gemeenten). Als 
RAC zijn we daarnaast bezig met een notitie over doelgroep gericht communiceren binnen onze 
Veiligheidsregio’s. 
 
Actueel beeld (sociale media) 

• De afgelopen dagen zien we dat steeds meer inwoners zich zorgen maken over het toenemend aantal 
besmettingen en de beperkte beschikbaarheid bij de teststraten. 

• Zorgen zijn er ook over drukte op straat, in het OV en mensen die elkaar op straat knuffelen. 
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