
    

 

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 21 
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). 

 
Deze week is de nalevingsstrategie besproken. Aan de basis van de strategie ligt de hoofddoelstelling, namelijk 
het verspreiden van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit kan door het beperken van het aantal 
contactmomenten en naleven van de basisregels. In dit kader is het RBT akkoord gegaan met een integrale 
werkwijze om naleving van gewenst gedrag te bevorderen en te realiseren via in ieder geval communicatie en 
Toezicht en Handhaving. 
  
In opdracht van de voorzitters van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vecht is er een tussentijdse 
leerevaluatie uitgevoerd. Deze leerevaluatie geeft een beeld van de periode van opschaling van de 
crisisorganisatie en is bedoeld om kennis te genereren voor een volgende periode. Het document wordt 
volgende week beschikbaar gesteld aan alle college en- raadsleden inde regio, met de mogelijkheid om 
(digitaal) vragen te stellen aan de burgemeesters op een daarvoor aangewezen tijdstip binnen de gemeenten. 
  
Het RBT komt, gezien de nieuwe situatie, iedere week weer bijeen voor afstemming. 

 

(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 

 Nalevingsstrategie aan de hand van de routekaart op hoofdlijnen 

 Notitie verantwoordelijkheid quarantaine locaties 

 Plan uitwerken voor toekomstige vaccinaties 

 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
Coronabesmettingen 

Het aantal meldingen van positief geteste personen toonde tot gisteren enige stabilisatie, maar nog geen 

wezenlijke teruggang. Woensdag 21 oktober was er een record aantal besmettingen. De strengere maatregelen 



moeten er nog steeds toe leiden dat het aantal coronabesmettingen drastisch verlaagt.  

Zie het corona dashboard van de Rijksoverheid. 

Ook in onze regio zet de stijging nog door; in de afgelopen zeven dagen zijn 814 inwoners positief getest op het 

coronavirus (ten opzichte van 614 op 12 oktober). Het aantal teststraatbezoekers was 5.468.  

Zie ons regionale dashboard. 

De zorginstellingen schetsen het beeld van oplopende aantallen patiënten. Ook de zorgen om het personeel 

zijn groot: er zijn veel besmettingen en ze zijn de eerste drukte nog niet te boven. Op scholen is de situatie niet 

anders: er zijn veel besmettingen onder zowel leerlingen als leerkrachten. 

Opening teststraat Huizen 

In verband met landelijke afspraken over de stijging van het aantal testen op het coronavirus, opent de GGD op 

donderdag 29 oktober om 13:00 uur een tweede testlocatie in de regio op de parkeerplaats bij zwembad de 

Sijsjesberg in Huizen. De locatie krijgt vijf testlijnen: drie voor automobilisten en twee voor fietsers en 

voetgangers. Het verkeer wordt begeleid met behulp van verkeersregelaars. De omwonenden zijn per brief 

geïnformeerd over de komst van de teststraat. De GGD groeit met deze teststraat naar 1500 testen per dag, en 

past de personele bezetting daarop aan. 

Inmiddels loopt de wachttijd in de teststraat terug, en kunnen zorgverleners en leraren de volgende dag 

terecht in de ‘prio-lane’; overige burgers overmorgen. 

Routekaart coronamaatregelen 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft strengere 

maatregelen afgekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op 

die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal 

contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de 

basisregels, en door striktere handhaving. 

De landelijke maatregelen gelden voor heel Nederland, ondanks het feit dat niet alle regio’s zich in hetzelfde 

risiconiveau bevinden. Na de landelijke gedeeltelijke lockdown wordt er weer afgeschaald als dat kan naar de 

regionale aanpak. Het zicht op de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid en de 

informatie op het coronadashboard. 

Op basis van signalen (signaalwaarden) wordt per regio bepaald in welk risiconiveau zij zich bevinden. Bij dat 

risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Daarvoor geldt altijd dat het de minimale maatregelen zijn. Een 

burgemeester kan besluiten om aanvullend extra maatregelen te nemen als de situatie daartoe aanleiding 

geeft.  

Uitkomsten zevende ronde gedragsonderzoek 

Met de snelle toename van infecties schatten mensen de kans om zelf besmet te raken hoger in dan zes weken 

eerder (was 10%, nu 18%). 5 van de 10 mensen maken zich zorgen en 3 van de 10 voelen zich hulpeloos, bang 

en ervaren stress. Deze gevoelsmatige dreiging van het nieuwe coronavirus komt daarmee weer op het niveau 

van april 2020. Dat blijkt uit de zevende ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en GGD’en dat begin 

oktober (direct na de persconferentie van 29 september en vóór de nieuwe maatregelen van 13 oktober) is 

afgenomen. Mensen geven aan in veel situaties weer vaker afstand te houden en vinden dat dit ook wat 

makkelijker is geworden. Het draagvlak voor drukte mijden en de 1,5 meter afstand houden, is hoger dan 

tevoren (boven de 90%). En ondanks de belasting van de GGD-teststraten is het percentage mensen met 

klachten dat zich getest heeft, gelijk gebleven (42% versus 45% 6 weken eerder). 

Adviesteam Corona JGZ 

Het landelijk adviesteam Corona JGZ heeft naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober het landelijk 

advies JGZ een update gegeven. Sommige organisaties willen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) afschalen tot het 

niveau van de intelligente lockdown van maart. Het adviesteam vindt dat niet nodig, en niet wenselijk. In onze 

regio is daar ook geen sprake van. De JGZ is een vitale tak in de zorg voor jeugdigen en dit moet zo lang en zo 

veilig mogelijk doorgaan. Zeker bij de meest kwetsbaren is afschalen zoals eerder gebeurd is, nadelig voor kind 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR14/positief-geteste-mensen
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19/routekaart-publiek-v2.pdf
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden


en gezin. De adviesgroep ‘Corona in de JGZ’ heeft de maatregelen doorgenomen en met het RIVM besproken. 

Zij blijven waakzaam en als het nodig is, volgen verdere aanpassingen. 

Positieve uitslagen nu ook op coronatest.nl  

Vanaf woensdagavond 14 oktober zijn naast de negatieve uitslagen ook de positieve uitslagen van de 

coronatest te zien op de website coronatest (inloggen via DIGID). Deze nieuwe toevoeging aan het proces kan 

betekenen, dat mensen sneller weten dat ze positief en dus besmet zijn en dus sneller de juiste maatregelen 

kunnen nemen. In het kader van de publieke gezondheid is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weten 

dat ze besmet zijn, thuis moeten blijven en hun huisgenoten en nauwe contacten ook. Het blijft overigens zo 

dat alle mensen met een positieve uitslag gebeld worden door de GGD in het kader van bron- en 

contactonderzoek. Professionals uit de zorg en het onderwijs die ‘s morgens in de prioriteitstraat getest zijn, 

kunnen de uitslag meestal al aan het eind van de dag zien. 

Bevolkingszorg 

Deze week ligt de nadruk nog steeds op het handhaven van de maatregelen, met name gericht op het aantal 

personen in een ruimte en het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00.  

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. De focus ligt op de uitvoering van de vorige week 
nieuw doorgevoerde maatregelen voor de brandweer. 
 
Defensie 
Ongeveer 100 militaire zorgmedewerkers gaan landelijke COVID-zorg bieden via het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMCU). Met de hulp van Defensie kan het UMCU 26 extra patiënten opvangen. Hierdoor kan 
het ook COVID-patiënten overnemen van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen. 

 
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 komen een aantal onderwerpen naar voren die op dit moment in de regio spelen: 

 Onduidelijkheid over het verschil in aantal mensen per gebouw: sportschool 90 personen, theater 30 
personen en horeca helemaal dicht. 

 Vragen over huidige testcapaciteit. 

 Ook de afgelopen week is er veel aandacht besteed aan communicatie rond de nieuwe 
coronamaatregelen en de bijbehorende nieuwe noodverordening. 

 Er heeft een digitale uitwisseling plaatsgevonden tussen het RAC en vertegenwoordigers van de 
communicatieafdelingen van de regiogemeenten. De uitwisseling stond in het teken van de regionale 
en lokale invulling van de landelijke jongeren-campagne en de periode ‘Aandacht voor elkaar’. Het 
RAC faciliteert het onderling delen van best-practices en concrete communicatiemiddelen. Op die 
manier kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. 

 De komende weken wordt er extra aandacht besteed aan kernboodschappen rondom feestdagen als 
Sint Maarten (11 november) en de intocht van Sinterklaas. 

 

 

https://coronatest.nl/

