
    

 

Nieuwsbrief COVID-19 
 
Met 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 16 
december 2020. 

Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 16 december zijn de volgende onderwerpen besproken;  
 
De lockdown vanaf dinsdag 15 december brengt veel onduidelijkheid met zich mee over welke winkels moeten 
sluiten, dan wel open mogen blijven. Het Rijk zal hier in de komende dagen steeds meer duidelijkheid over 
geven. Door de lockdown komen veel fysieke activiteiten te vervallen die voor jongeren op de planning stonden 
in de kerstvakantie. In regionaal verband wordt momenteel met het budget vanuit het programma Jeugd aan 
Zet nog meer ingezoomd op online-activiteiten voor jongeren.  
Hiernaast is het onderwerp feestdagen en de jaarwisseling aan de orde gekomen. Dit blijft om de volle 
aandacht vragen op het gebied van handhaving en communicatie.  
 
Het RBT heeft verder kennisgenomen van:  

• De regeling van de Ministers van VWS, JV en BZK tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen in 
verband met een verzwaring van de maatregelen 

• Het regionaal nalevingskader. Uitgangspunt hierbij is om gemeentelijk zoveel mogelijk eenduidig te 
handelen binnen de regio 

• De belangrijkste resultaten uit de periodieke meting van het nalevingsonderzoek van het RIVM 
• Het memo over de jaarwisseling met een totaalbeeld van de multidisciplinaire voorbereiding 
• Het memo verslaglegging voorzitter Veiligheidsregio. Het RBT heeft ingestemd met het verslag en het 

vervolgproces om het verslag aan te bieden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden 
  
Het volgende RBT staat gepland op 6 januari 2021, tenzij hier eerder aanleiding toe is. 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
In het ROT van 13 december is gesproken over: 

• Testlocaties 
• Nalevingskader 
• Nalevingsonderzoek RIVM 
• Drukte winkelstraten 
• Boerenprotesten 
• Vuurwerk 

 
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken 
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot 
een minimum beperken. Vanaf dinsdag 15 december tot en met in ieder geval dinsdag 19 januari geldt de 
strengste lockdown tot nu toe. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. 



 
Scholen en kinderopvang sluiten: noodopvang georganiseerd 
Het kabinet besloot maandag 14 december 2020 tot een vergaande lockdown. Ook scholen en de 
kinderopvang sluiten tot en met tenminste 17 januari 2021. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare positie wordt in de regio noodopvang geregeld.  Is er in een gezin slechts één 
ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Meer 
info: https://www.ggdgv.nl/nieuws/scholen-en-kinderopvang-sluiten-noodopvang-georganiseerd/. 

Cijfers regio Gooi en Vechtstreek  
De laatste twee weken is er een enorme stijging van het aantal coronabesmettingen. Het aantal mensen met 
een positieve uitslag nam dagelijks toe. Het aantal positieve meldingen in de regio ligt de afgelopen week met 
766 meldingen aanzienlijk hoger dan vorige week (555) en twee weken terug (313). Zie het regionale 
dashboard. Het percentage positieven lag afgelopen week op 9,6% (vorige week 8,7%). Het hoge aantal 
positieven betekent veel werk voor de Bron- en contactonderzoekers. Ook het callcenter wordt veelvuldig 
gebeld (bijna 1100 telefoontjes afgelopen week). 
Het aantal mensen dat zich laat testen is opnieuw toegenomen (afgelopen week meer dan 8500 bezoekers in 
de GGD teststraten). Dit is deels te verklaren doordat nauwe contacten die uit het Bron- en contactonderzoek 
van de GGD of de coronamelder app komen, met ingang van 1 december zich zonder klachten mogen testen op 
de 5e dag na nauw contact. De teststraten in de regio kunnen deze toename goed aan. 
Eind december opent de GGD een nieuwe testlocatie aan het Arenapark in Hilversum.  Hiermee komt er meer 
ruimte om op te schalen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een 
test in de GGD teststraten is gemiddeld anderhalve dag, hoewel de doorlooptijd iets op begint te lopen. In de 
fast lane voor zorgmedewerkers en leraren lukt dat op de dag zelf. 
 
GGD vaccineert medewerkers verpleeghuizen en gehandicaptenzorg  
Als het vaccin van BionTech/Pfizer eind december goedgekeurd wordt, kunnen in de loop van januari 
zorgmedewerkers gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en de 
gehandicaptenzorg ontvangen als eerste een uitnodiging. Landelijk zijn afspraken gemaakt over een centrale 
organiserende rol van de GGD. In het Regionaal Crisisteam Zorg is de GGD Gooi en Vechtstreek met de sector in 
gesprek over hoe deze afspraken het meest praktisch vertaald kunnen worden naar Gooi en Vechtstreek. De 
GGD Gooi en Vechtstreek heeft inmiddels een centrale locatie in de regio op het oog, waar de GGD de vaccinaties aan 
zorgpersoneel gaat toedienen. De verwachting is dat deze locatie ook geschikt gemaakt kan worden voor het vervolg, 
als de GGD de doelgroep 18 tot 60 gaat bedienen.  
 
Start landelijke publiekscampagne coronavaccinatie 
Radio-commercials en advertenties in dagbladen vormen deze week de aftrap van de publiekscampagne 
coronavaccinatie. De campagne is opgezet door het ministerie van VWS en moet eraan bijdragen dat 
uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website 
www.coronavaccinatie.nl, met informatie over de verschillende vaccins en de volgorde waarin er wordt 
gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te vinden op veel gestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen 
over vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken. 

Nieuwe teststraat Arenapark Hilversum opent voor de kerst 
De coronateststraat bij de Zandzee in Bussum verhuist nog voor de kerst naar het Arenapark in Hilversum. Als 
alles volgens plan verloopt, wordt de teststraat op 24 december officieel in gebruik genomen. In eerste 
instantie worden er drie rijen ingericht voor auto’s en één voor fietsers en voetgangers. Net zoals in Bussum en 
Huizen (Sijsjesberg) nu het geval is. In de aankomende wintermaanden verwacht de GGD een toename van het 
aantal mensen dat zich op corona wil laten testen. Op deze locatie in Hilversum is meer ruimte om op te 
schalen en er zijn betere werkomstandigheden te creëren voor de medewerkers van de teststraat. De locatie 
op het Arenapark is centraal gelegen in de regio en is goed bereikbaar. 

Binnenkort digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD 
GGD GHOR NL werkt aan nieuwe digitale ondersteuning die het bron- en contactonderzoek versnelt en 



ondersteunt. Dit bestaat uit twee onderdelen: de app GGD Contact voor iedereen die besmet is met het 
coronavirus en het BCO-portaal, het bijbehorende portaal waarin de bron- en contactonderzoekers van de GGD 
werken. De eerste praktijktest van de digitale ondersteuning is maandag 14 december gestart, in West-
Brabant. Wij verwachten dat de praktijktest volgende week uitbreidt naar de regio Gooi en Vechtstreek.  

Waarschuwing: oplichters doen zich voor als GGD-medewerkers 
Er zijn landelijk steeds meer gevallen bekend waarbij oplichters zich voordoen als GGD-medewerkers. Hun doel: het 
bemachtigen van financiële en persoonlijke gegevens. De GGD  gaat uiterst voorzichtig om met persoonlijke gegevens 
en zal hier nooit zomaar om vragen. Hier vindt u 5 tips voor inwoners om te voorkomen dat ze in de val van een 
oplichter lopen. De GGD heeft gevraagd aan de gemeenten om ook op de gemeentelijke website aandacht 
hieraan te besteden. 
 
Uitzondering mondkapje plicht met ingang van 1 december   
In Nederland geldt met ingang van 1 december in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in 
winkels, in het openbaar vervoer of de bibliotheek. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking 
of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Bij sommige mensen roept dit vragen op zoals wie is uitgezonderd van de 
plicht om een mondkapje te dragen en hoe toon je dat aan? Deze informatie vindt u hier. 
Om mensen extra te ondersteunen bij het aantonen dat zij onder de uitzondering vallen en om te zorgen voor meer 
eenduidigheid bij de handhaving, is er in overleg met cliëntenorganisaties gewerkt aan een kaartje voor cliënten. 
Mensen kunnen het kaartje voor uitzondering op de mondkapjesplicht zelf uitprinten. 
 
Landelijke anderhalf procent van de scholen in november tijdelijk gesloten 
In november zijn vanwege corona-besmettingen 25 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 
1,5% van de 1.653 vestigingen. Van de ruim 6.500 basisscholen zijn er 28 kortdurend gesloten (0,4%). Dat blijkt 
uit de eerste maandelijkse rapportage op basis van het meldpunt van de Onderwijsinspectie die minister Slob 
(Basis- en Voortgezet Onderwijs) begin december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Klik hier voor meer 
informatie hierover.  
Ook in de regio Gooi en Vechtstreek hebben diverse scholen in november tijdelijk een klas naar huis gestuurd 
en online les gegeven in verband met meerdere besmettingen bij leerlingen en docenten om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dagelijks spreken de infectieziekten artsen met scholen om 
hen te adviseren als er besmettingen zijn. Volledige sluiting van scholen heeft in onze regio voor de lockdown 
van 15 december niet plaatsgevonden. 
 
Landelijk corona dashboard uitgebreid 
Op het  corona dashboard van de Rijksoverheid van het ministerie van Volksgezondheid zijn nu ook cijfers over 
gedrag opgenomen. Zo is een onderzoek van het RIVM te zien, waaruit valt op te maken dat 80 procent van de 
bevolking de coronamaatregelen steunt en dat ouderen zich beter aan de maatregelen houden dan jongeren. 
Op het dashboard zijn voortaan ook cijfers te vinden over besmetting en sterfte in twee groepen die extra 
kwetsbaar zijn: thuiswonende 70-plussers en bewoners van de gehandicaptenzorg. Eerder kreeg om dezelfde 
reden de verpleeghuiszorg al een plek op het dashboard. Sinds vorige week is op het dashboard ook te zien of 
er sprake is van extra sterfte door corona ten opzichte van wat statistisch door het CBS was voorspeld. Het gaat 
daarbij om de zogenoemde oversterfte.  
 
Campagne effect monitor 
Regelmatig wordt landelijke onderzoek gedaan naar de effecten van de publiekscampagne ‘Alleen Samen’. Het 
onderzoeksrapport beschrijft in welke mate mensen zich aan de coronamaatregelen houden en de mogelijke 
redenen hiervoor. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 
2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 29 oktober t/m 1 november 2020 en 
26 t/m 29 november 2020. De laatste gegevens van begin december staan hieronder.  
 
CoronaMelder werkt nu samen met andere Europese corona-apps 
Vanaf begin december werkt de Nederlandse CoronaMelder samen met andere Europese corona-apps, 
waaronder de Corona-Warn-App uit Duitsland. Gebruikers van de CoronaMelder-app ontvangen nu ook 



meldingen als zij langere tijd dicht bij iemand zijn geweest die bijvoorbeeld de Corona-Warn-App heeft 
geïnstalleerd en later positief is getest in Duitsland. Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben CoronaMelder 
gedownload. De app informeert mensen of ze mogelijk besmet zijn met corona. Zo kunnen zij verdere 
besmettingen voorkomen. Klik hier voor meer informatie. 

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

• De gevolgen van de nieuwe maatregelen van de strenge lockdown 
• Onregelmatigheden op Urk 

 
Het RAC heeft communicatiemiddelen verspreid over de invoering van de Twm en de strenge lockdown. Ook 
zijn communicatiemiddelen gedeeld over veilig winkelen en boodschappen doen in coronatijd en een 
campagne over vuurwerk. Deze week heeft overleg plaats gevonden met alle communicatieadviseurs van beide 
regio’s.  
De komende weken wordt met name aandacht besteed aan communicatie met jongeren rondom de 
feestdagen en de kerstvakantie. Ook zal contact worden gelegd met de GGD voor communicatie over 
vaccineren in 2021. 
  
Bevolkingszorg 
 
Voor Bevolkingszorg blijft de nadruk liggen op de handhaving van de eerdere maatregelen rondom de 
doorstroomlocaties. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan illegale feesten en bijeenkomsten.  

Brandweer 
 
De brandweer werkt momenteel aan het doorvoeren van de verscherpte landelijke maatregelen in de 
brandweerorganisatie. 

 
 


