
    

 

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 2 
december 2020. 

Regionaal Beleidsteam (RBT) Gooi en Vechtstreek 

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 ingegaan. Dit betekent dat een deel van de 
verantwoordelijkheden teruggelegd zijn van de voorzitters van de veiligheidsregio’s naar de burgemeesters. 
Het RBT heeft vanaf heden daarom vooral als doel om regionaal af te stemmen en te coördineren.  

 
Het RBT heeft op 2 december teruggeblikt op het afgelopen weekend waarbij burgemeesters gedwongen 
waren maatregelen te treffen ivm drukke winkelgebieden. In de regio Gooi en Vecht viel het mee, op een enkel 

incident na. De verantwoordelijkheid van de naleving op straat l igt bij de politie en gemeentelijke handhavers . 
In de winkels l igt de primaire verantwoordelijkheid bij de detailhandelaar. In deze verdeling moet de 
samenwerking worden opgezocht.   Communicatie is hierbij een belangrijk element om te voorkomen dat het 
misgaat. Gemeentelijke toezichthouders en BOA’s  treden samen met politie op bij excessen.  

  
Vanuit regionaal verband wordt nagedacht en geïnventariseerd wat het aanbod voor jongeren is/kan zijn 
tijdens de kerstvakantie. Het bestaande lokale aanbod kan deels worden aangevuld en regionaal worden 

uitgebreid. Hiervoor wordt lokaal aanspraak gedaan op (extra) gelden die hiervoor beschikbaar worden gesteld 
door het Rijk. Het onderwerp keert terug op de agenda voor het volgende RBT. 
 
Naast activiteiten voor jongeren wordt er gekeken naar verschillende scenario’s in het kader van de feestdagen 

en Oud en Nieuw, die de inzet van de handhaving, politie – en hulpverleningscapaciteit moeten bepalen. Dit 
vraagt om de volle aandacht. Dit onderwerp zal wekelijks terugkomen op de agenda van het RBT waarbij de 
actuele ontwikkelingen zullen worden meegenomen.  
  

Het volgende RBT staat gepland op 9 december 2020. 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
In het ROT van Gooi en Vechtstreek en Flevoland van 30 november zijn de volgende onderwerpen besproken; 
 

 Nalevingskader 

 Jaarwisseling 

 Vaccinatie 

 Open dagen 

 Detailhandel  

 Mondkapjesplicht 

 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
Cijfers regio Gooi en Vechtstreek 

Het aantal positieve meldingen in de regio Gooi en Vechtstreek ligt de afgelopen zeven dagen met 319 

meldingen lager dan vorige week (490) zoals ons regionale dashboard  aangeeft. Het percentage positieve 

testen van de teststraat was in de regio afgelopen week bijna 7% (de week ervoor 8,4%.). De daling in de regio 

Gooi en Vechtstreek li jkt op dit moment wat sterker dan landelijk. De GGD is benieuwd wat het effect zal zijn 

https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/


van het decembershoppen en de mogelijkheid voor bepaalde groepen om met ingang van 1 december zich te 

laten testen ook als ze geen klachten hebben (zie onder). Net als landelijk zien wij een fl inke toename van 

positieve testen onder middelbare scholieren. Bijna 20% van de positieven betrof vorige week 13-17 jarigen. 

Dagelijks hebben we contact met scholen hoe om te gaan met besmette jongeren en docenten. 

Landelijke cijfers: lichte daling nieuwe meldingen corona besmettingen 

Afgelopen week was een lichte daling te zien in het aantal nieuwe meldingen van corona besmettingen, 

namelijk 33.949 afgelopen week vergeleken met 36.931 in de week daarvoor (-8%). Ook het aantal mensen dat 

vanwege corona in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde licht. De druk op de zorg vanwege corona 

blijft hoog, ook in onze regio. Situaties van mogelijke besmetting die uit het Bron en contactonderzoek komen 

zijn op de eerste plaats thuis/familie en vrienden. Op de tweede plaats school en werk. Dit is in de regio 

vergelijkbaar met landelijk. Zie ook het coronadashboard van de Rijksoverheid. 

Advies Gezondheidsraad vaccinaties en voorbereiding vaccinaties  

Het ministerie van VWS meldt dat zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het coronavirus is, dit snel 

en zorgvuldig zijn weg zal vinden naar de bevolking. Ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische 

risicogroep behoren, zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan met 

patiënten met COVID-19 worden als eerste gevaccineerd. Het kabinet volgt daarmee het advies van de 

Gezondheidsraad. Vaccins zijn ruim ingekocht, net als veil igheidsnaalden en speciale vriezers. Ook komt er een 

uitgebreide informatiecampagne over het vaccin en het belang van vaccineren. Vaccinatie is gratis en vrijwillig. 

De GGD zal bij deze vaccinatie, met haar jarenlange expertise van het vaccineren van grote groepen mensen, 

een belangrijke rol krijgen. Op dit moment zoekt de GGD uit hoeveel mensen de GGD moet vaccineren en 

bekijkt de GGD samen met de veiligheidsregio hoe dit qua logistiek uitgevoerd kan worden. 

Uniforme melding positieve corona testuitslagen buiten de GGD-teststraten 

Om te zorgen dat er goed zicht blijft op de verspreiding van het coronavirus en om zo snel mogelijk mensen die 

positief getest zijn te kunnen benaderen voor Bron en Contact onderzoek, heeft de GGD deze week alle 

bekende commerciële teststraten een meldformulier toegestuurd. Als iedereen op dezelfde manier meldt, gaat 

de verwerking sneller en kan er eerder gestart worden met het Bron en Contactonderzoek. Iedere organisatie 

die personen test op corona is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze 

meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Alle testen moeten aan bepaalde 

kwaliteitseisen voldoen. 

Testen op corona vanaf 1 december voor bepaalde groepen ook mogelijk zonder klachten 

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek van de GGD of de CoronaMelder app is gebleken da t zij nauw in 

contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als 

ze geen klachten hebben (dit heet asymptomatisch testen). Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle 

contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen.  

Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke 

voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch 

klachten krijgen. Voor het maken van een testafspraak, krijgen nauwe contacten van een besmet persoon via 

de coronamelder app en/of de Bron en contactonderzoeker van de GGD een specifiek telefoonnummer.  

Ook bij de GGD binnen een dag getest 
De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten 
is de laatste weken sterk verkort. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak maakt, heeft nu 

in minder dan een dag tot maximaal 38 uur de uitslag van de coronatest. Ook de fast lane voor leraren en 
zorgverleners (0800-8101) is inmiddels echt fast: de uitslag volgt dezelfde dag. De introductie van sneltesten in 
de teststraten van de GGD wacht nog op landelijk beleid. De commerciële aanbieders van sneltesten geven hun 
positieve uitslagen aan de GGD door. Aanwijzingen daarvoor staan op de website.  

De app GGD Contact   

Er is een nieuwe app in ontwikkeling die het bron- en contactonderzoek digitaal gaat ondersteunen: GGD 

Contact. GGD Gooi en Vechtstreek doet als regio mee met het testen van deze nieuwe app. Ook West-Brabant, 

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


Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg testen dit nieuwe instrument. De verwachting is dat de 

praktijktesten medio december starten. 

Mondkapje verplicht met ingang van 1 december  

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van een mondkapje in 

publieke binnenruimten vanaf 1 december. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool), 

contactberoepen en in stations en bij bus- en tramhaltes moet iedereen van 13 jaar en ouder dan een 

mondkapje dragen. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. 

GGD  deelt ‘doorgeef’ bloemen uit in het kader van de actie Aandacht voor elkaar en Blijf Gezond 
Er wordt door steeds meer deskundigen en zelfs in de landelijke persconferentie aandacht gevraagd voor 
gezond leven en een gezonde leefstijl . De GGD-campagne ‘Blijf gezond’ (www.blijfgezondgv.nl ) sluit hier mooi 

bij aan. In het kader van de actie Blijf Gezond en het landelijke initiatief Aandacht voor elkaar, deelden 
medewerkers van GGD Gooi en Vechtstreek onlangs, net als begin oktober, aan 50 willekeurige bewoners een 
bos bloemen uit met de tekst Zomaar, een klein gebaar maakt het verschil. Vervolgens wordt aan de ontvanger 
gevraagd, of en zo ja, aan wie hij of zij de bos bloemen wil doorgeven. Zo wil de GGD mensen aansporen om 

met een klein gebaar een verschil te maken voor een buurtbewoner. De komende periode voert de GGD deze 
actie steeds op een andere plek in de regio uit.  

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) ziet de volgende onderwerpen in de omgevingsanalyses; 

Ongeregeldheden in diverse plaatsen in Nederland, carbidschieten tijdens de jaarwisseling, invoering van de 

mondkapjesplicht per 1 december, drukte in de winkelstraten, het afsteken van vuurwerk ondanks 

vuurwerkverbod.  

-      Het RAC heeft de toolkit ‘winkelen en boodschappen doen in tijden van corona verspreid en de toolkit 
mondkapjes en fi lmpjes voor bi -culturele doelgroepen. Tevens is een nieuwsbericht gemaakt voor de 
invoering van de Twm en een woordvoeringslijn. Ook heeft overleg plaats gevonden met al le 
communicatieadviseurs uit de regio’s en is het nalevingskader besproken. 

-      De komende weken wordt aandacht besteed aan het monitoren van informatiebehoefte rond de 
invoering van de Twm, communicatie rondom de feestdagen en het delen van de landelijke campagne 
over vuurwerk. In de regio Gooi & Vechtstreek is speciale aandacht voor communicatie met jongeren 

tijdens de jaarwisseling.  
  

Bevolkingszorg 

Bij Bevolkingszorg l igt de nadruk op de handhaving i.v.m. het vuurwerkverbod en carbidschieten, naast 

handhaving van het alcoholverbod en de groepsgrootte. 

Brandweer 
De focus l igt bij de brandweer op de jaarwisseling die multidisciplinair wordt voorbereid. Daarnaast is de 

brandweer aangesloten bij de voorbereidingen die worden getroffen ter voorbereiding op de vaccinatie. 

 

 

 

http://www.blijfgezondgv.nl/
http://www.blijfgezondgv.nl/

