
    

 

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 18 
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). In het RBT op 18 november is het volgende besproken; 
 
Quarantaine en isolatie handelingsperspectief voor de veiligheidsregio is vastgesteld 
Alle gemeenten worden verzocht hier actief aandacht aan te besteden door het onder andere te plaatsten op 
de eigen website. Het besproken memo geeft feiten, afspraken en handelingsperspectief met betrekking tot 
quarantaine en isolatie voor onder andere arbeidsmigranten uit oranje gebieden, inkomensafhankelijke zzp’ers 
en (niet) verplichte quarantaine en isolatie. 
 
Nalevingsstrategie 
De nalevingsstrategie heeft een opvolging gekregen in de vorm van een nalevingskader. Hierin worden de 
nalevingsinterventies vanuit handhaving en communicatie verder uitgewerkt en periodiek aangepast aan de 
actualiteit. In het RBT is een eerste concept nalevingskader t/m 18 december besproken. Voor de feestdagen 
komen er nieuwe richtlijnen in een geactualiseerd kader. 
  
Regionaal beleidskader Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (TWM) 
De TWM is op 27 oktober jl. aangenomen in de Eerste kamer. De TWM treedt 1 december in werking. Vanuit 
de veiligheidsregio is een brief, en een toelichting verstuurd naar alle colleges en gemeenteraden in de regio, 
met daarin een nadere uitleg over de belangrijkste wijzigingen. Op de website van de VNG is een webinar over 
dit thema te zien (https://vng.nl/artikelen/vng-dialoog-in-coronatijd). 
 
Het RBT Gooi en Vechtstreek komt wekelijks bijeen voor afstemming. Het volgende RBT staat gepland voor 25 
november. Hierin zal met name nadere aandacht te zijn voor de komende feestdagen.  
 

(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.  



 

In het ROT van 16 november is gesproken over: 
• Actuele cijfers besmettingen en incidenten 
• Beleidskader en crisisorganisatie 
• Nalevingsstrategie/kader 
• Toezicht detailhandel en winkelen in de kerstperiode 
• Kerstvieringen bij scholen 
• Vuurwerk en jaarwisseling 
• Voorbereiden op vaccinatie 

 
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Coronabesmettingen 
Het aantal positieve meldingen in de regio Gooi en Vechtstreek ligt afgelopen zeven dagen met 564 meldingen 
lager dan vorige week, zoals het regionale dashboard aangeeft.  Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. De 
afname is in lijn met de berekeningen die het RIVM voorafgaand aan de maatregelen heeft gemaakt. Deze 
daling is voor het eerst ook in alle leeftijdsgroepen te zien. Zie ook het coronadashboard van de Rijksoverheid.  
In de zorginstellingen is het nog wel steeds moeilijk, zowel qua patiëntenzorg, als qua beschikbaarheid van 
personeel. 
 
Teststraat 
In de teststraten van GGD Gooi en Vechtstreek is het rustig. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Omdat 
het (reguliere) griepseizoen voor de deur staat, en omdat GGD’en binnenkort ook mensen zonder klachten 
(asymptomatisch testen) moeten testen, die uit het bron en contactonderzoek en/of de Corona app komen, is 
de nadrukkelijke opdracht vanuit VWS om door te blijven bouwen. VWS gaat ook door met het inrichten van 
XL-locaties, door het hele land. De XL locaties die in Amsterdam en Utrecht komen, zijn ook bedoeld voor 
mensen uit de Gooi en Vechtstreek. Zélf groeit GGD Gooi en Vechtstreek toe naar 1500 testen per dag. Op zijn 
vroegst in december zullen ook sneltesten een rol gaan spelen in de GGD straten. Ook hierin volgt de GGD 
het landelijk beleid. 

Blijf Gezond campagne 
Vorige week heeft GGD Gooi en Vechtstreek de BLIJF GEZOND campagne gelanceerd. De campagne gaat in op 
vier thema’s: Beweeg, Eet gezond, Hou contact ( op afstand) en Zorg voor ontspanning, doe dingen waar je blij 
van wordt. Via de website www.blijfgezondgv.nl krijgen inwoners tips om gezond te blijven. Via diverse kanalen 
worden mensen hiernaar toe verwezen. De actie is in lijn met de wens van veel deskundigen.  

Deze week riepen 65 artsen, wetenschappers en bestuurders het kabinet op tot meer aandacht voor het 
belang van een gezonde leefstijl in coronatijd. Door bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te bewegen en 
voldoende te ontspannen kunnen mensen hun immuunsysteem versterken. Volgens de deskundigen, onder 
wie Diederik Gommers (Erasmus MC) en Erik Scherder (Vrije Universiteit) kan dat ertoe leiden dat een corona-
infectie minder ernstig verloopt. 

Zeg het met bloemen, bedankje voor alle medewerkers van de GGD teststraat 
De Nederlandse chrysantentelers hebben alle medewerkers van de teststraten in de bloemen gezet: vrijdag 
werden op alle testlocaties in het land bossen chrysanten afgeleverd met een schrijven: ‘Vrijdag de 13e is geen 
pechdag voor jou. Wij willen je met dit boeket bedanken voor jouw harde werk.’ Een geslaagde en mooie 
verassingsactie die in goede aarde is gevallen. 

Checklist Decemberfeesten vieren in de klas 
In navolging van GGD Amsterdam heeft GGD Gooi en Vechtstreek deze week aan alle scholen een checklist 
‘Decemberfeesten vieren in de klas’ gestuurd. In dit document staat aangegeven hoe decembervieringen op 
school ‘coronaproof’ door kunnen gaan. Deze checklist is als bijlage toegevoegd. 



Campagne effectmonitor voor ‘Alleen Samen’ 
De effecten van de campagne ‘Alleen Samen’ worden regelmatig gemeten. Het nieuwe rapport en de 
managementsamenvatting is beschikbaar en te vinden op Rijksoverheid.nl. Een aantal bevindingen: 

• men is de afgelopen twee maanden strikter afstand gaan houden; 
• Nederlanders vermijden in toenemende mate drukte; 
• nog steeds blijft slechts drie op de tien mensen met klachten thuis; 
• het vertrouwen om maatregelen vol te houden neemt in oktober toe naar driekwart. 

 
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: 

• Weerstand tegen mondkapjes omdat mensen blijven volhouden dat mondkapjes niet werken tegen 
corona; 

Het RAC heeft kernboodschappen gedeeld over: 

• de nieuwe maatregelen inclusief een lijst met vragen en antwoorden; 
• de feestmaanden om drukte te vermijden in afstemming met de winkeliers en 

ondernemersverenigingen; 
• het vuurwerkverbod Oud en Nieuw. 

Het RAC gaat de komende weken de communicatie rondom de feestdagen voorbereiden en samen met de 
gemeenten de nalevingsstrategie verder uitwerken. 

Bevolkingszorg 
 
Het aantal besmettingen neemt fors af. Vanaf donderdag gaan we weer terug naar de situatie van 2 weken 
geleden. Voor Bevolkingszorg blijft de nadruk liggen op de handhaving van de eerdere maatregelen rondom de 
doorstroom locaties. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan illegale feesten en bijeenkomsten. Met het 
veranderen van de maatregelen verschuift de nadruk van de handhaving afwisselend van het een naar het 
ander gebied. 

Brandweer 
 
Vanuit de brandweer zijn geen bijzonderheden te melden.  


