
    

 

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 woensdag 14 
oktober 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 beeld is dat de zorg de opname van het aantal patiënten op dit moment nog aan kan. Wel is de druk op het 
personeel onverminderd hoog. Het testen gaat door en de testcapaciteit is verhoogd naar 700 testen per dag. 
Binnenkort gaat er een tweede teststraat open. Er zijn grote zorgen om het hoge aantal besmettingen. 
Hierdoor is slechts beperkt bron- en contactonderzoek mogelijk. In Hilversum is de eerste (commerciële) pop-
up teststraat geopend voor sneltesten. 

 

Het RBT heeft gesproken over de nieuwe landelijke maatregelen. Zo worden eerder verleende ontheffingen 
voor gebouwen van groot belang weer ingetrokken en lopende aanvragen afgewezen. Religieuze instellingen 
krijgen deze week een brief waarin de waardering wordt uitgesproken voor de rol die zij vervullen in de 
gemeenschap. Tegelijk wordt er aandacht gevraagd voor het in acht blijven nemen van de maatregelen. 

 

De nieuwe noodverordening met de afgekondigde maatregelen is woensdagavond om 22.00 uur gepubliceerd 
op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De aanhoudende en nieuwe maatregelen vragen 
om focus en samenwerking in de handhaving. Volgende week wordt de lijn besproken die voor langere tijd zal 
gelden. Voor de korte termijn is de handhaving gericht op groepen op straat en het verbod op alcohol in de 
openbare ruimte na 20.00 uur.   
 

(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 
 
De gespreksonderwerpen in het ROT deze week waren: 
 

• De huidige stand van zaken van besmettingen en de capaciteit van de zorg 

• De consequenties van het niveau ‘ernstig’ voor beide regio’s 

• Inventarisatie van doorstroomlocaties per gemeente inclusief toegestaan aantal bezoekers 

• Quarantaine locaties voor COA en niet-zelfredzamen 

• Scenario’s voor de komende periode 



GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 

Publiekscampagne Blijf Gezond! 
Gezond blijven is belangrijk. Juist nu. Iedereen kan iets doen om de eigen gezondheid te ondersteunen of te 
verbeteren.  Daar wil de GGD inwoners op wijzen met de publiekscampagne Blijf Gezond in het najaar 2020.  
De campagne is gericht op 40-  tot 75-jarigen. 
Het doel is inwoners aanzetten om juist in coronatijd aandacht te besteden aan hun gezondheid, zodat ze beter 
bestand zijn tegen (eventuele) gevolgen van corona.  
Via de website blijfgezondgv die maandag 9 november online gaat, krijgen inwoners praktische tips en 
informatie om hun gezondheid te ondersteunen en/of te verbeteren. Via verschillende kanalen worden 
inwoners naar deze website verwezen.  
 
Stijging coronabesmettingen houdt aan 
De verwachte daling die de landelijke maatregelen van 29 september in gang zouden moeten zetten, is helaas 
uitgebleven. Sterker nog, de stijging van het aantal positief op het coronavirus geteste Nederlanders neemt nog 
steeds in alle regio’s toe. Ook de stijging van het aantal mensen dat in het ziekenhuis en op de IC’s opgenomen 
wordt zet door. Het corona dashboard van de Rijksoverheid geeft uitgebreide informatie. 
De afgelopen zeven dagen zijn er in Gooi en Vechtstreek 656 positief geteste inwoners bijgekomen. Ook in de 
regio zet de stijging door en is de betiteling ‘ernstig’ op de regio van toepassing. Zie ons regionale corona 
dashboard. Maandag 12 oktober  werd bekend dat er een nieuwe categorie bij komt, te weten ‘zeer ernstig’; 
de grens daarvoor is meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners per week; als de huidige aantallen zo 
doorzetten, komen we daar ook in Gooi en Vechtstreek ‘vanzelf’.  
Stand van zaken testen  
 
Vanaf donderdag 8 oktober heeft de GGD de capaciteit van de teststraat aan de Zandzee uitgebreid van 550 
naar 700 testen per dag. Zo is er ook een fietslijn geopend omdat er regelmatig inwoners zijn die op de fiets 
komen. Het uitbreiden van de testlijnen is afgestemd op de landelijke labcapaciteit. Zodra het ministerie van 
VWS meer capaciteit heeft geregeld, breidt de GGD nog verder uit. Wij kijken uit  naar een tweede testlocatie, 
en mogelijk een derde. Ongeveer de helft van onze samples gaat op dit moment naar Duitsland. 
Omdat er vraag naar is, zien we landelijk overal commerciële snelteststraten openen. Zo ook  in onze regio: 
Kerkelanden, Hilversum. Omdat de laboratoria van deze sneltesten niet goed bekend zijn met de wettelijk 
voorgeschreven eisen aan de melding vanuit de Wet publieke gezondheid,  krijgt de GGD vaak incomplete 
uitslagen door. Dit brengt veel extra werk met zich mee. Op zichzelf lijkt de betrouwbaarheid van de sneltesten 
inmiddels wel op orde. De GGD’en zijn nog met VWS en het RIVM in gesprek over de plaats die de sneltest in 
de teststraten kan krijgen. Het laboratorium ‘van’ de GGD (CBSL Tergooi) vergelijkt inmiddels de resultaten van 
de huidige test met die van een van de beschikbare sneltesten. 
 
CoronaMelder landelijk gelanceerd 
Zaterdag is de CoronaMelder landelijk gelanceerd. Minister De Jonge heeft bij onze collega’s van Gelderland 
Zuid, waar de app ook getest is, de aftrap gegeven. De app is op de eerste landelijke dag ongeveer 700.000 keer 
gedownload. Inmiddels is bij ons de eerste melding gedaan via de CoronaMelder. 
 
Quarantainegids 
Nu er steeds meer mensen positief zijn, wordt ook van steeds meer mensen gevraagd om in quarantaine te 
gaan. Quarantaine betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkom je dat je vrienden, 
ouders en anderen besmet en het coronavirus zich verspreidt. VWS heeft een quarantainegids gemaakt voor 
mensen met een positieve testuitslag of voor mensen die in thuisquarantaine gaan. In deze gids is te zien welke 
hulp en steun er beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben. 
 
Huisartsen en zorginstellingen roepen patiënten op: blijf komen 
Veel zorgverleners zagen afgelopen voorjaar dat mensen met klachten waarmee ze normaal gesproken naar de 
huisarts, de specialist of een andere zorgverlener zouden gaan, niet kwamen. Een veel gehoorde reden was dat 
mensen de zorg, die toch al zo druk was, niet wilden belasten of dat men bang was voor coronabesmetting. 
Om te voorkomen dat mensen onnodig lang met lichamelijke of geestelijke klachten rond blijven rondlopen, 
roepen alle organisaties uit Gooi en Vechtstreek iedereen op om bij klachten of zorgen contact op te nemen en 
wél te komen. 



Alle huisartsen en zorgorganisaties gebruiken beschermingsmiddelen en hebben de praktijken dusdanig 
ingericht, dat het veilig is om voor een consult, bezoek of behandeling langs te komen. Bezoekers aan 
ouderenzorginstellingen wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Ook in de hospices is de zorg voor mensen 
in de laatste levensfase en hun naasten goed en veilig geregeld. Vanuit de GGD, spin in het web van de 
coronazorg in de regio, is afgelopen week een persbericht met deze oproep verstuurd. Inmiddels is er al in 
diverse lokale en regionale media aan de oproep besteed. 

 
Bevolkingszorg 

Na de persconferentie afgelopen dinsdag gelden er weer andere regels voor de locaties en de doorstroom 
locaties. Op een enkele uitzondering na mogen er maximaal 30 personen binnen per locatie. 
Verder komt er meer nadruk op de handhaving van de regels nu we in een gedeeltelijke lockdown zijn 
gekomen. 

 

 

Politie 

• Er zijn afgelopen week relatief weinig corona-gerelateerde incidentregistraties geweest in de eenheid 
Midden-Nederland. 

• Landelijk neemt het aantal onaangekondigde demonstraties tegen overheidsmaatregelen toe. De 
impact en omvang hiervan lijkt mee te vallen. Vooralsnog zijn er binnen de eenheid Midden-
Nederland geen concrete signalen die duiden op onaangekondigde demonstraties. 

• Mensen zoeken naar alternatieven voor de horeca. Een opvallend signaal was dat er tijdens vorige 
sluiting veel meldingen waren van samenscholing. Het is denkbaar dat er de komende periode een 
toename zal zijn in het aantal samenscholingsincidenten, mede gelet op de herfstvakantie. 

• Het is opvallend dat het fenomeen ‘huisfeesten’ blijft aanhouden. Richting het weekend is een 
duidelijke toename te zien in het aantal huisfeesten. Het is voorstelbaar dat dit fenomeen doorzet of 
zelfs groeit nu de horeca zal sluiten. 

 
Brandweer 
 

• Continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is laag. 

• De interne bedrijfsvoering is naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen aangescherpt. 

• De afgelopen week is de vertaling doorgevoerd van de verscherpte maatregelen van Rijksoverheid 
naar de brandweer. 

 
Defensie 
Vanuit Defensie: het landelijk beeld is weliswaar dat we terughoudend reageren op steun verzoeken, maar dat 
is omdat we nu kiezen voor gecentraliseerde steun door het inrichten van een cohort verpleging (48 man 
capaciteit) in Utrecht. Daarmee zetten we ons medisch personeel efficiënter in dan door ze te verspreiden over 
de regio’s. Maar natuurlijk zijn die daarmee wel geholpen doordat we iets druk weg kunnen halen. 
 
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.  
 



#1 Beperkte lockdown: nieuwe maatregelen per 14 oktober 22.00 uur  
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. 
Het kabinet heeft  besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor 
moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De maatregelen moeten leiden 
tot minder bijeenkomsten, minder reizen en minder contacten. De regels gelden 
vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur. De regels gelden voor 4 weken. In de 
weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig 
is. 
 
Dinsdagavond is beeld en tekst over de beperkte lockdown met de gemeenten in 
de regio gedeeld. Naar aanleiding van de nieuwe situatie volgen de volgende 
communicatiehandelingen: 
 
Nieuwe noodverordening 
Gemeenten hebben de nieuwe noodverordening gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. De nieuwe regionale Q&A gebaseerd op de nieuwe 
noodverordening volgt later deze week.  

Routekaart met risiconiveaus 
Het kabinet heeft dinsdagavond ook de routekaart met maatregelen per risiconiveau bekend gemaakt. 
Hiermee is voor iedereen duidelijk welke maatregelen op welk moment nodig zijn om het coronavirus onder 
controle te krijgen. Voor alle veiligheidsregio’s in Nederland geldt nu het risiconiveau ‘zeer ernstig’.   

Ontheffing gebouwen van groot belang vervalt 
In de nieuwe situatie van beperkte lockdown vervalt de ontheffing voor gebouwen die van groot belang zijn. 
Gemeenten checken of de desbetreffende culturele instellingen zijn geïnformeerd dat de ontheffing vervalt per 
14 oktober 22.00 uur. 
 
Kernboodschap voor burgemeesters en wethouders 
Vanwege de beperkte lockdown is er een kernboodschap voor de bestuurders in de regio opgesteld. Deze 
kernboodschap is bedoeld om een hart onder het riem te steken bij de lokale contacten van de verschillende 
branches die opnieuw te maken krijgen met de genomen maatregelen door het Kabinet. Dit is ook besproken 
in het RBT van deze week met de burgemeesters. 
 

Handhaving en publiekscommunicatie 
Het Rijk heeft de veiligheidsregio’s verzocht om strak in te zetten op handhaving op de groepsgrootte van 
maximaal 4 personen en het alcoholverbod na 20.00 uur. Publiekscommunicatie kan hierbij ondersteunend 
werken. Door lijntjes te leggen met de gemeentelijke BOA’s is er bekend welke issues er spelen op welke 
plekken in de gemeente. En via social media kan er bijvoorbeeld opgeroepen worden om bepaalde locaties te 
vermijden als het er (vaak) te druk is of er kunnen (extra) borden worden geplaatst op die plekken. De 
boodschap hierbij is zo positief mogelijk.  
 
#2 Herfstvakantie 
Vanwege de nieuwe regels in de beperkte lockdown komt Rijksoverheid met een nieuwe visual over de 
herfstvakantie. De visuals zijn vooral gericht op het beperken van uitstapjes op vakantie, dus is ook volgende 
week relevant voor gemeenten met recreatiegebieden/attracties. 
 


