
    

 

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 vrijdag 2 oktober. 
 

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 nieuwe landelijke maatregelen die het kabinet afgelopen maandag heeft aangekondigd, roepen de nodige 
vragen op die regionaal in het RBT zijn besproken. 
 
Mondkapjes 

Het mondkapjesadvies (eerder alleen voor de drie grote steden in de Randstad) houdt de gemoederen bezig en 

ook de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kreeg hier de nodige vragen over. De uitkomst van het Tweede 

Kamerdebat gaf aanleiding om te wachten met een regionale adviesmaatregel over mondkapjes. De 

veiligheidsregio volgt in dit vraagstuk het landelijke beleid. Inmiddels heeft minister-president Mark Rutte  

een landelijk dringend advies uitgevaardigd over het dragen van mondkapjes. 

 

Uitzonderingen op het maximale aantal bezoekers 

Het maximale aantal personen per locatie in de nieuwe noodverordening doet veel stof opwaaien, met name 

vanuit de culturele sector. De noodverordening bevat een uitzonderingsclausule waar de veiligheidsregio 

gebruik van kan maken in uitzonderlijke gevallen. 

 

Negen locaties en één evenement in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek krijgen een ontheffing op de 

noodverordening. Zij mogen per programma meer dan 30 bezoekers ontvangen. Ze moeten uiteraard wel 

voldoen aan alle bestaande RIVM-richtlijnen. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek op vrijdag 2 oktober besloten. Deze ontheffing geldt in elk geval tot 20 oktober. Het gaat om de 

volgende locaties en het volgende evenement: 

 Museum Singer (Laren) 
 Het Spant (Bussum) 
 Grote Kerk (Naarden) 
 De Vorstin (Hilversum) 
 Gooiland (Hilversum) 
 Muziekcentrum van de Omroep (Hilversum) 
 Studio 21 (Hilversum) 
 Studio 22 en 24 op het Mediapark (Hilversum) 
 Drive-in-movie tijdens de Dutch Media Week 

  



Deze locaties zijn ontheven van een maximaal aantal van 30 personen binnen of 40 personen buiten, omdat ze 
voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden: 
 Ze zijn van groot nationaal of regionaal (maatschappelijk) belang. 
 De locaties hebben een capaciteit van minimaal 200 bezoekers (zonder 1,5 meter-beperking). 
 De locaties hebben een zo breed mogelijk aanbod voor een zo breed mogelijke groep inwoners uit de regio. 
 Het gaat om organisaties met een vitale functie in de regionale culturele infrastructuur die een bovenlokaal 

publieksbereik hebben, een eigen plek (accommodatie) hebben en gedurende een groot deel van het jaar 
activiteiten aanbieden. 

De overige locaties en organisaties in de regio moeten zich houden aan de algemene rijksmaatregel dat zij 
alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers binnen (exclusief personeel) 
of 40 personen buiten. 

 
(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen/kolommen 
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 de afgelopen week twee keer bij elkaar gekomen vanwege de nieuwe landelijke maatregelen die zijn 
aangekondigd 28 september. In het weekend was er een aantal horeca-incidenten. In Weesp is overgegaan tot 
sluiting van een café. 
 
Het ROT heeft de stafsectie Planning gevraagd om regionale scenario’s uit te werken aan de hand van 
scenario’s die nu landelijk worden uitgedacht. Ook is er gesproken over het advies om mondkapjes te dragen  
in publieke binnenruimtes door medewerkers van de verschillende kolommen. Er is besloten om aan de 
kolommen zelf over te laten of zij dit advies opvolgen.  
 
De operationeel leider heeft een terugkoppeling gegeven over het team dat het RBT, de operationeel leider en 
het ROT ondersteunt. Dit ondersteuningsteam gaat (naast het leveren van beleidsondersteuning) onder meer 
informatie over aantallen besmettingen, handhaving en andere thema’s gebundeld in kaart brengen. Vanwege 
de nieuwe maatregelen wordt er ook een nieuw handhavingskader opgezet. Verder heeft het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie een oproep gedaan aan de kolommen om activiteiten op te zetten tijdens de 
landelijke periode ‘Aandacht voor elkaar’. 
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Coronacijfers 

De situatie blijft zorgelijk: het aantal coronabesmettingen in de regio blijft stabiel hoog. De afgelopen zeven 

dagen zijn er 253 positief geteste inwoners bijgekomen. Zie ook het regionale coronadashboard van GGD Gooi 

en Vechtstreek. 

 

In de ‘fast lane’ reserveert de GGD op grond van landelijke inschattingen dagelijks tests voor tachtig 

zorgmedewerkers en leraren. Met het instellen van een landelijk reserveringsnummer merkt de GGD dat zij de 

grip is verloren: de ‘fast lane’ loopt heel snel vol, zodat ook hier helaas wachttijden ontstaan. Dit beeld is te 

zien in meerdere regio’s. 

 

Uit het bron- en contactonderzoek zijn geen specifieke brandhaarden aan te wijzen. Het betreft veelal 

besmettelijke personen die op privéfeestjes anderen besmetten. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid 

zijn de cijfers per veiligheidsregio en per gemeente terug te vinden. 

 

 

https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen


Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) 

Vrijdag 2 oktober is het RCZ weer (virtueel) bij elkaar gekomen onder leiding van de directeur Publieke 

Gezondheid. Naar aanleiding van de evaluatie na de eerste coronagolf is er een visual in de maak om weer te 

geven hoe het RCZ zich verhoudt tot overleg- en coördinatieorganen, met name het Regionaal Overleg Acute 

Zorg (ROAZ). 

 

Corona en school 

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden 

kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dit heeft ertoe geleid dat er nog 

maar één beslisboom 0 jaar tot en met groep 8 is. 

 

Naast deze beslisboom is er ook een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het 

voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen die 

mogelijk coronaklachten hebben: de beslisboom 12+. 

 

Op de GGD-website is een pagina ‘Corona en school’ toegevoegd met informatie en voorbeeldbrieven voor 

scholen die met een besmetting te maken hebben. Daarnaast worden scholen benaderd voor coronacontact-

personen, zodat de GGD ook buiten schooltijden contact kan opnemen in het kader van een coronabesmetting 

op school. 

 

Corona en sport 

Deze week ontvangen de sportverenigingen die zich voor de GGD-nieuwsbrief Gezonde Sportvereniging 

hebben aangemeld een nieuwe editie. Hierin besteedt de GGD nadrukkelijke aandacht aan corona en sport. 

 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de directeur Publieke Gezondheid, 

René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

 

Bevolkingszorg 
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op verschillende scenario’s. Aan de hand van de nieuwe 

landelijke maatregelen inventariseert Bevolkingszorg de impact voor beide veiligheidsregio’s. Dit leidt tot 

uniforme afstemming over onduidelijkheden en thema’s waar nadere afspraken over nodig zijn. De meld-

formulieren voor bijeenkomsten van 50 of meer personen zijn ingetrokken, omdat het maximale aantal 

personen bij samenkomsten inmiddels is verlaagd. 

 

Politie 
Landelijk ziet de politie dat de COVID-19-gerelateerde meldingen de afgelopen dagen voornamelijk gaan over 

jeugdoverlast, geluidsoverlast door studenten, illegale feesten en horeca-incidenten waarbij mensen de 1,5 

meter afstand niet naleven. 

 

Regionaal zijn er dagelijks enkele meldingen van mensen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden. Deze 

meldingen betreffen vaak jeugdoverlast en soms meldingen van geluidsoverlast door een feest. Er is de 

afgelopen week bij meerdere horecazaken geconstateerd dat zij zich niet aan de maatregelen hielden. Door 

betere sturing op registratie, komt het aantal incidenten de komende weken scherper in beeld. 

 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is laag. Naar aanleiding van de 

nieuwe landelijke maatregelen is de interne bedrijfsvoering aangescherpt. Thuiswerken is de basis, tenzij 

aanwezigheid noodzakelijk is voor uitrukken of directe ondersteuning daaraan. 
 

https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf.pdf
https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Beslisboom-12-plus-BOinK_AJN_RIVM.pdf.pdf
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/corona-en-school/


Defensie 
Defensie bereidt zich landelijk voor op een eventuele opschaling en inzet van militaire geneeskundige 

capaciteit ter ondersteuning van andere kolommen. Specifiek voor Gooi en Vechtstreek zijn er op dit moment 

geen bijzonderheden. 

 
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 

 Er is de afgelopen week veel aandacht besteed aan communicatie rond de nieuwe coronamaatregelen en 
de bijbehorende nieuwe noodverordeningen. 

 Er is een persbericht verzonden over de instellingen die een ontheffing krijgen van de noodverordening. 

 Er heeft een digitale uitwisseling plaatsgevonden tussen het RAC en vertegenwoordigers van de 
communicatieafdelingen van de regiogemeenten. De uitwisseling stond deels in het teken van de nieuwe 
maatregelen. Daarnaast is vooruitgeblikt op regionale en lokale invulling van de landelijke jongeren-
campagne ‘Daar doe ik het voor’ en de periode ‘Aandacht voor elkaar’. Het RAC faciliteert het onderling 
delen van best practices en concrete communicatiemiddelen, zoals brieven aan specifieke doelgroepen. Op 
die manier kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. De digitale uitwisselingen krijgen 
voortaan een vaste frequentie. 


