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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 donderdag 8 
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). 
 

Vorige week is een lijst met locaties gepubliceerd die zijn ontheven van het maximaal aantal bezoekers volgens 

de noodverordening.  

Deze week is gestart met het inventariseren van de doorstoomlocaties, per gemeente. Deze lokale 

doorstroomlocaties worden door de gemeenten zelf getoetst op de ESI-norm. Burgemeesters van de 

verschillende gemeenten zijn hier zelf toe bevoegd. 

De handhavingsstrategie is zowel in de veiligheidsregio Flevoland, als Gooi en Vechtstreek, als Utrecht gisteren 

vastgesteld. Handhaving is hierbij een onderdeel van de nalevingsstrategie, die nog in ontwikkeling is. 

Communicatiestrategie is hier onder andere ook een onderdeel van. Het volgende RBT wordt de 

nalevingsstrategie verder besproken. 

De ‘Notitie landelijke richtlijn Winterterrassen’ beschrijft het handelingskader voor horecaondernemingen voor 

alle veiligheidsregio’s. Hier wordt een regionale brandveiligheidsnotie aan toegevoegd, waarmee de 

veiligheidsrisico’s van terrasverwarming onder de aandacht wordt gebracht. 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de informatierapportage RIB Gooi & Vechtstreek toegevoegd. 

Volgende RBT is 21 oktober of eerder wanneer de situatie hierom vraagt. 

 

(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 
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In het ROT van 5 oktober is gesproken over: 

- De Periode ‘aandacht voor elkaar’ die op 6 oktober afgetrapt wordt en hoe de kolommen daar ook mee 
aan de slag kunnen via hun communicatieafdelingen 

- Verzoek van COA voor uitwijklocatie bij uitbraak coronavirus in AZC 
- Nieuw handhavingskader in verband met de afgekondigde maatregelen van 29 september 
- Mogelijkheden om teststraten ’s nachts te beveiligen tegen vandalisme 
- De harde reacties op social media berichten op de gemeentelijke websites van voor- en tegenstanders 
- Uitvraag voor personeel ten behoeve van de Bron- en Contactonderzoeken van de GGD, bij gemeente en 

provincie. 
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Stijging aantal positieve tests zet door 

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen nog steeds verder toe. In de afgelopen 
week (30 september tot en met 6 oktober) zijn er landelijk 222.877 mensen positief getest, 15.000 meer dan de 
week ervoor. Hiermee is het percentage positieve testen gestegen van 8,0% naar 9,1%. Het reproductiegetal R 
ligt op 1,17 dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn 117 andere mensen kunnen besmetten. Het corona 
dashboard van de Rijksoverheid geeft uitgebreide informatie. 

De afgelopen dagen zijn er in onze regio 388 positief geteste inwoners bijgekomen. Zie ons regionale corona 
dashboard. 

Landelijk staat de regio hiermee op de tiende plaats. Met 145,9 besmettingen per 100.000 inwoners in de 
afgelopen week, zit de regio tegen de grens aan waarboven Gooi en Vechtstreek door het RIVM en VWS als een 
zorgelijke regio worden beschouwd (150). 

Specifieke maatregelen zijn er uit het bron- en contactonderzoek nog steeds niet af te leiden. Het virus duikt 
overal op, vooral op scholen en in de verpleeghuizen. Over ruim een week moeten de maatregelen die vorige 
week werden afgekondigd, effect gaan hebben. Als dat niet het geval is, zullen opnieuw landelijk keuzes 
moeten worden gemaakt. 

Stand van zaken testen 

Vanaf donderdag 8 oktober breidt de GGD de capaciteit van de teststraat uit van 550 naar 700 testen per dag. 
Het uitbreiden van de testlijnen is afgestemd op de landelijke labcapaciteit. Zodra het ministerie van VWS meer 
capaciteit heeft geregeld, kan de GGD nog verder uitbreiden. Ongeveer de helft van de samples gaat op dit 
moment naar Duitsland. 

Er wordt uitgekeken naar een tweede testlocatie, en mogelijk een derde. Op de website van de veiligheidsregio 
een interview met de facility manager van Regio Gooi en Vechtstreek die verantwoordelijk is voor het opzetten 
en inrichten van de teststraten in Gooi en Vechtstreek. 

Oproep aan scholen voor corona contactpersoon 

Omdat ook scholen helaas de dans niet ontspringen waar het corona besmettingen betreft, doet de GGD een 
dringende oproep aan scholen een (corona)contactpersoon aan de GGD door te geven. Als uit bron- en 
contactonderzoek een leerkracht of leerling naar voren komt, dan is het van belang ook buiten schooltijden 
snel te kunnen schakelen. De praktijk wijst uit dat dit ’s avonds of in het weekend niet lukt omdat er niemand 
bereikt kan worden. 

Inventarisatie ventilatie op scholen 

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen blijkt niet te voldoen aan de wettelijke ventilatienormen, 
maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door 
het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vrijdag 2 oktober naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te 
helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. 

  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://samen.vrfgv.nl/facilitymanager-jeroen-marre-de-teststraat-lijkt-wel-de-oprit-van-de-veerboot-naar-texel/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/01/eindrapport-landelijk-coordinatieteam-ventilatie-op-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/01/eindrapport-landelijk-coordinatieteam-ventilatie-op-scholen
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Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de 
bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog 
niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon 
het onderzoek nog niet uitgevoerd worden. 

Specifieke getallen voor Gooi en Vechtstreek zijn niet beschikbaar. Wel namen verschillende scholen contact 
met de GGD op om te overleggen over hun specifieke situatie. 

Eenzaamheid in coronatijd 

Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en gesprekjes met leden van de 
kaartclub. Zulke contacten blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te gaan dan gedacht. Nieuw onderzoek 
van de Tilburg University gaat in op het belang van contact met kennissen en mensen die iets verder van je af 
staan – en het is juist dat contact dat veel mensen in coronatijd missen. De VWS-campagne ‘Een klein gebaar 
kan het verschil maken’ is hier een uitwerking van. Op de campagnepagina een tegen eenzaamheid staan meer 
voorbeelden en inspiratie over wat mensen kunnen doen om met een klein gebaar het verschil te maken voor 
een ander. 

De GGD heeft in een breder verband, namelijk ‘Aandacht voor elkaar’ op woensdag 7 oktober onder het 
winkelend publiek in Bussum enkele bosjes bloemen uitgedeeld die inwoners op hun beurt weer konden 
doorgeven aan iemand waarvan zij vinden dat die aandacht verdient. 

Liveblog GGD 

Dagelijks plaatst de GGD corona gerelateerde berichten op haar liveblog. 

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

René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

 

Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg heeft na de laatste persconferenties hard gewerkt aan het in kaart brengen van 

doorstroomlocaties per gemeente en de oplossingen die daarvoor door de instanties en of bedrijven al voor 

zijn getroffen. 

Over het algemeen hebben de bedrijven en instellingen zelf al goed nagedacht over oplossingen voor de 

doorstroming en het aantal personen per ruimte en werken met tijdsloten en mandjes bijvoorbeeld. 

Daarnaast is in kaart gebracht welke locaties een ontheffing nodig hebben voor het aantal toegestane 

personen.  

 

Politie 
Regionaal beeld: politie ziet dat het aantal meldingen over corona gerelateerde situaties stijgt. Sinds de 

aanvullende maatregel van het vroeger sluiten van de horeca, zien we een toename van meldingen van 

groepen jongeren buiten die voor overlast zorgen en de coronamaatregelen negeren. De meeste incidenten 

vonden plaats in stad-Utrecht, de gemeente neemt maatregelen om herhaling te voorkomen. In de rest van de 

eenheid was het op dit vlak rustiger. Daarnaast ziet politie veel meldingen terug over geluidsoverlast door 

huisfeestjes. 
Bij controles van de horeca komt het ook voor dat een restaurant nog open is na 22:00 uur. Ook komen er 

incidenteel (MMA)meldingen waarbij men spreekt over grote feesten achter gesloten (horeca)deuren. 
 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) 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 de uitruk of directe ondersteuning daaraan. 

 

 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/liveblog/
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Defensie 
Defensie is aan het onderzoeken in hoeverre de militaire capaciteit gecentraliseerd kan worden ingezet in 

plaats van versplinterd over diverse locaties in het land. 

Gedurende dit onderzoek zal er (meer) terughoudend gereageerd worden op steunverzoeken vanuit de diverse 

zorginstellingen. 

 

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.  
 
Actueel beeld 
Uit de omgevingsanalyses blijkt dat er veel discussie is over het al of niet gebruiken van mondkapjes. Veel 
verbazing over het beperkte gebruik in bv supermarkten, ondanks het dringende advies. Aan de andere kant 
gemopper over de onzinnigheid van mondkapjes. Het RAC constateert dat het instrument 
(massa)communicatie niet voldoende is om mensen aan te zetten tot het gewenste gedrag. Het RAC vraagt 
gemeenten meer gebruik te maken van intermediairs om bepaalde groepen te bereiken/beïnvloeden.  
Ook vraagt het RAC de acties die gemeenten organiseren/lokale worden georganiseerd in het kader van de 
campagne ‘Aandacht voor elkaar’ te delen met het RAC, en lokaal aan te sluiten bij de landelijke 
jongerencampagne. 

http://www.aandachtvoorelkaar.nl/

