
    

 

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 4 
november 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 verder besproken. Deze strategie beschrijft de interventies die ingezet 
kunnen worden om naleving van de coronamaatregels te bevorderen per risiconiveau van de landelijke 
routekaart. Het uitgangspunt is dat de nalevingsstrategie in regionaal verband wordt opgesteld en bestuurlijk 
wordt gedragen. Door de keuzes over de in te zetten interventies aan de voorkant te maken, zorgen we voor 
eenduidige en uniforme uitvoering hiervan. De strategie wordt verder uitgewerkt – in samenspraak met de 
burgemeesters - waarbij specifieker en per risiconiveau wordt beschreven op welke wijze de naleving wordt 
vergroot.  

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) is op 27 oktober jl. aangenomen in de Eerste Kamer. De Twm 
betreft een extra hoofdstuk dat wordt toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wet 
veiligheidsregio’s blijft daarnaast van kracht. De beoogde invoeringsdatum is gesteld op 23 november a.s. Het 
RBT heeft kennisgenomen van de bepalingen in de Twm en de wijziging in verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat een landelijk model-beleidskader wordt opgesteld 
voor de verdere uitwerking. Met dit beleidskader kan worden gewerkt aan de voorbereidingen van de 
invoering van de Twm voor de uitwerking hiervan voor colleges en gemeenteraden. 

Hiernaast is het RBT geïnformeerd over de situatie rondom commerciële teststraten, waarbij een 
handelingskader is gegeven voor gemeenten.  

Het RBT komt wekelijks bijeen voor afstemming. Het volgende RBT staat gepland voor 11 november. 

 

(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 
 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek 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.  



De gespreksonderwerpen in het ROT deze week waren: 

- Beveiliging van teststraten 
- Capaciteit teststraten is ruim voldoende 
- Illegale feesten en meldingen huisfeesten 
- Vaccinatieplan 
- Commerciële teststraten 
- Fieldlab voor evenementen 
- Nalevingsstrategie 
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 

Inspiratiebijeenkomst  ‘Jeugd onder druk’ 

Omdat gezondheid en preventie in tijden van corona belangrijker zijn dan ooit een onderwerp over 

epidemiologie en gezondheidsbevordering. 

Op maandag 19 november van 15:00 tot 17:00 uur organiseert de GGD in samenwerking met Jeugd en Gezin 

en de Regio de online inspiratiebijeenkomst ‘Jeugd onder druk’ voor bestuurders en beleidsadviseurs van de 

gemeenten en onderwijskoepels. Het belooft een interessante interactieve bijeenkomst te worden met onder 

andere de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd en met keynote spreker Bert Wienen. Deze laatste zal 

de opmaat geven voor de discussie na de presentaties over welke koers we moeten varen. Aanmelden kan tot 

9 november via de uitnodiging. 

Ontwikkelingen rond het testen 

Afgelopen donderdag is de tweede teststraat van de regio geopend. De teststraat bevindt zich op het 

parkeerterrein van Zwembad Sijsjesberg, Ericaweg 24 in Huizen. Voorafgaand aan de opening zijn de overburen 

en naaste buren uitgenodigd om met wethouder Maarten Hoelscher en René Stumpel, directeur publieke 

gezondheid, een kijkje te komen nemen in de teststraat. Van deze uitnodiging is goed gebruikgemaakt.  

Zowel de teststraat in Bussum als in Huizen bevatten ieder drie testlijnen waar zowel auto’s als 

fietsers/voetgangers langs kunnen. De capaciteit beslaat nu ruim 1100 tests per dag conform de richtlijn die wij 

als regio landelijk gesteld hebben gekregen. De GGD kan schakelen op dit aantal, mocht het nodig zijn. 

De testcapaciteit in de GGD teststraten is de afgelopen weken ook landelijk uitgebreid. De doorlooptijd tussen 

afspraak maken, getest worden en de uitslag is op dit moment 2,5 dag. In de regio is het op dit moment zo wie 

zich vandaag meldt, kan vandaag of anders morgen terecht. Dat geldt zowel voor de reguliere straat, als voor 

de ‘fast lane’ voor zorgpersoneel en leraren (die dan morgen ook de uitslag krijgen). 

Inmiddels doet zich het wonderlijke fenomeen voor dat het aantal aanvragen fors terugloopt tot enkele 

honderden per dag. Een gedeeltelijke verklaring is mogelijk de enorme groei van het aantal plekken waar 

sneltesten commercieel worden aangeboden. Naar aanleiding van een vijftal vergunningaanvragen in 

Hilversum, heeft Hilversum in overleg met de GGD een eerste toetsingskader ontwikkeld. Vanaf heden houdt 

de Inspectie Gezondheid en Jeugd enig toezicht.  

De bouw in Utrecht van de eerste van de tien XL-locaties die VWS  in samenwerking met VNO-NCW, defensie 

en GGD GHOR NL gaat opzetten, is inmiddels begonnen. Daarnaast is sprake van nog 25 sneltestlocaties van 

VWS, waar is nog niet duidelijk.  

De GGD’en wachten nog op landelijk beleid voor het invoeren van sneltesten in de GGD teststraten. 

Ontwikkeling coronavirus 

In Gooi en Vechtstreek schommelen de aantallen de afgelopen dagen rond 125 positieve testen in de 

teststraten per dag: nog steeds stabiel hoog. In de zorginstellingen heerst overal hetzelfde beeld: toenemende 

aantallen patiënten en bewoners, en nog steeds heel veel problemen met de personele bezetting, met name 

door corona. De derde Covid unit, bij Vivium, is inmiddels open. Onhoudbaar is het allemaal nog net niet, maar 

werkelijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De zorgvraag loopt achter het aantal besmettingen aan, dus als er 

al een dalende tendens is, dan duurt het twee weken voordat die in de zorg te zien is. 

https://regio-gooi-en-vechtstreek.email-provider.nl/web/7myt4ee1uq/q0rzjzpqtk/nvthwmxvpk/oxgc02nwxs


Het aantal positieve meldingen in de regio ligt afgelopen week met 800 meldingen iets lager dan vorige week. 

Het aantal positieven lijkt de laatste dagen stabiel en neemt mogelijk iets af.  Dit is waarschijnlijk het effect van 

de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten in de 

ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt nog wel verder toe. Hiernaast zijn er in oktober in 

onze regio 12 personen gemeld die overleden zijn ten gevolge van corona. De gemiddelde leeftijd ligt ruim 

boven de 80. In het voorjaar was mei de maand met de meeste corona overledenen. Toen overleden er 14 

inwoners ten gevolge van corona.  Voor meer informatie regionale dashboard. 

Corona-adviezen zelfstandig wonende ouderen  

Om ouderen te ondersteunen zo goed mogelijk mee te blijven doen in de samenleving en tegelijkertijd 

besmetting met het coronavirus te voorkomen, heeft VWS in samenwerking met het RIVM 

een handreiking  opgesteld. De aanvullende adviezen behorend bij de verschillende risiconiveaus zijn bestemd 

voor zelfstandig wonende ouderen.  

Quarantaine flyer Versa 

Versa Welzijn heeft een quarantaine flyer gemaakt met informatie over hulp- en ondersteuningsmogelijkheden 

door Versa Welzijn in het geval iemand in thuisquarantaine moet wegens een coronabesmetting of na 

terugkeer uit een risicogebied. Deze flyer wordt door de bron- en contactonderzoekers van de GGD verstrekt 

aan mensen die in thuisquarantaine moeten, aanvullend op de informatie van de rijksoverheid. 

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: 

- De onderwerpen, die deze week de meeste reacties oproepen waren: onbegrip voor illegale feesten, 

onbegrip voor landelijke maatregelen ondanks daling cijfers, tegelijkertijd vragen over stijging cijfers in 

bepaalde gemeenten, verdeelde reacties op ontraden Sint Maarten. 

- Logeion en VNG hebben recent onderzoek gedaan naar de impact van corona op communicatie. Hun 

bevindingen zijn samengevat in een interessant rapport.  

- Het RAC heeft kernboodschappen verspreid over de nieuwe maatregelen incl. een lijst met vragen en 

antwoorden, over drukte vermijden, ook bij mooi herfstweer en over Halloween en Sint Maarten. 

- De komende weken wordt de communicatie rondom de feestdagen voorbereid en wordt, samen met de 

gemeenten, de nalevingsstrategie verder uitgewerkt. 

Bevolkingszorg 

Dinsdagavond zijn nieuwe maatregelen afgekondigd ondanks dat het aantal besmettingen is afgenomen. De 

druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. Dit betekent dat een aantal doorstroomlocaties die eerder in kaart zijn 

gebracht alsnog gesloten worden voor een periode van twee weken. Voor de gemeenten betekent het dat de 

nadruk op de handhaving van de maatregelen blijf. 

Brandweer 
Vanuit de brandweer zijn geen bijzonderheden te melden. De focus ligt momenteel op het bijstellen van de 

interne maatregelen n.a.v. de persconferentie van 3 november. 

https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/aanvullende-adviezen-bij-zelfstandig-wonende-ouderen-bij-de-corona-routekaart
https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Versa-Welzijn-Hulp-en-ondersteuning-bij-thuisquarantaine-als-gevolg-van-corona.pdf
https://www.logeion.nl/k/n1704/news/view/266666/102549/communicatie-is-belangrijk-in-de-aanpak-van-de-coronacrisis-maar-communicatieteams-bij-de-overheid-raken-overbelast.html

