
    
 

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  
3 februari 2021. 

 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 3 februari is het volgende besproken;  
 
De voorzitter heeft teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van 1 februari. Hierin is vooral gesproken over de 
verlenging van de lockdown en het pakket aan nieuwe maatregelen, waaronder het click en collect systeem bij 
het gedeeltelijk openstellen van winkels per 8 februari. Ook is gesproken over de avondklok. Hierover is door 
het kabinet advies gevraagd aan het OMT en dit onderwerp komt na dit advies terug in het Veiligheidsberaad 
en het RBT. De nieuwe routekaart die op 2 februari door het Rijk is gepubliceerd, is kort besproken maar vraagt 
om verdere toelichting en afstemming.  
 
Het RBT heeft de oproep gedaan om meer aandacht te besteden in de regio aan psychosociale problemen, 
onder andere onder jongeren en ondernemers. Hoewel al veel hulpverlening op gang is gekomen, zijn 
waarschijnlijk (nog) niet alle hulpbehoevenden in kaart gebracht. Hiervoor is een landelijk corona-steunpunt 
opgericht. GGD Gooi en Vechtstreek geeft aan graag mee te denken in deze problematiek.  
 
Het RBT heeft een regionale handelingswijze afgesproken met betrekking tot schaatsen op natuurijs. Zo zijn 
georganiseerde toertochten en horecavoorzieningen gerelateerd aan natuurijs in een komende vorstperiode 
niet toegestaan. Recreatief schaatsen op natuurijs wordt door gemeenten en schaatsverenigingen binnen de 
regio ontmoedigd. Het schaatsen op natuurijsbanen (400 meter banen) is alleen mogelijk met gereguleerde 
toegang. Over deze handelingswijze is afstemming geweest met de schaatsverenigingen in de regio. 
 
Er is vooruitgekeken richting de aangekondigde derde golf. Hierop worden de nodige voorbereidingen 
getroffen. Er wordt momenteel gewerkt aan een scenarioanalyse waarbij de nazorgfase in beeld wordt 
gebracht met regionale maatregelen. Dit overzicht wordt op korte termijn geagendeerd voor het RBT.  
 
De wens is door het RBT neergelegd om meer gezamenlijk vanuit één regionaal verhaal naar buiten te treden. 
Hiervoor wordt gekeken hoe de organisatie en de samenwerking op het gebied van communicatie tussen de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de GGD Gooi en Vecht en de gemeenten geoptimaliseerd kan worden.   
  
Het volgende RBT staat gepland op 10 februari 2021.  
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
In het ROT van 1 februari is gesproken over: 

 Landelijke exit-strategie, inschalingsystematiek en routekaart  

 Noodbevoegdheden demonstraties  

 Regionaal handhavingskader Midden-Nederland 

 Regionale aanpak schaatsen op natuurijs  

 Veiligheidsplannen test- en vaccinatielocaties 

 Maatschappelijke onrust en exit-strategie  

https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/


 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Cijfers  
Net als landelijk, nam in de regio het aantal positieve testen flink af (daling 27% en landelijk 20%). Afgelopen 
week zijn 261 inwoners positief getest (de week ervoor 331). Zie ons regionale dashboard. Ook het aantal 
bezoekers aan de teststraat (3.008) nam af met 17% (vorige week 3.609). Het percentage bezoekers van de 
teststraat dat een positieve testuitslag kreeg (8.7%) is vrijwel gelijk aan de week ervoor (9%). Landelijk ligt dit 
rond de 11%. Zie ook het corona dashboard van de Rijksoverheid. De inschatting van het RIVM dat nu twee 
derde van alle nieuwe besmettingen de Britse variant betreft, geldt ook voor de besmettingen in onze regio.  

Datadiefstal  
Vorig weekend zijn twee medewerkers van het landelijke coronatest-afsprakennummer aangehouden op 
verdenking van datadiefstal. Zij zouden tegen betaling persoonsgegevens uit de GGD-systemen hebben 
aangeboden. GGD GHOR Nederland beschrijft in het bericht GGD en haar data – Hoe zit het echt? Een repliek 
wat er precies aan de hand is en welke maatregelen zijn of worden genomen om herhaling te voorkomen, en 
eventuele gevolgen te beperken. Op de website van GGD GHOR Nederland staan veelgestelde vragen en 
antwoorden. GGD Gooi en Vechtstreek verwijst voor meer informatie naar deze berichtgeving. Ook het 
regionale GGD-callcenter is goed geïnformeerd om vragen te beantwoorden. Of het om gegevens van inwoners 
uit de regio gaat, is niet bekend. Als uit het politieonderzoek blijkt dat iemands gegevens gestolen zijn, wordt 
diegene hierover geïnformeerd. Inmiddels zijn er bij de GGD Gooi en Vechtstreek een 40- tal verzoeken 
binnengekomen van mensen die hun gegevens uit de systemen verwijderd willen hebben.    
 
Verdacht pakket bij teststraat Hilversum  
Vrijdagochtend 29 januari werd door een GGD-medewerker op de teststraat in Hilversum een verdacht pakket 
met zwaar vuurwerk aangetroffen. De politie werd direct gealarmeerd en de medewerkers zijn in veiligheid 
gebracht. Zij zijn opgevangen door de corona-teammanagers en het GGD-team voor psychosociale 
hulpverlening. De teststraat ging zaterdag 30 januari weer open. De beveiliging van alle test- en 
vaccinatielocaties in de regio Gooi en Vechtstreek is opgevoerd naar 24 uur fysieke beveiliging. 
 
Start vaccinatie ouderen 
Mensen van 85 jaar en ouder, die mobiel genoeg zijn, kunnen vanaf maandag 1 februari de eerste vaccinatie 
halen in het GGD-gebouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum. Voor de tweede vaccinatie kunnen 
zij terecht in het paviljoen op het terrein van Visio aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen, dat naar 
verwachting eind februari gereed is. Op de website van GGD Gooi en Vechtstreek staat praktische informatie 
over de vaccinatie voor ouderen zoals vervoersmogelijkheden naar de vaccinatielocatie. Versa Welzijn heeft 
hiervoor alle mogelijkheden op een rij gezet. De vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en 
gehandicaptenzorg door de verpleeghuisarts/instellingsarts start naar verwachting ook begin februari.  
 
GGD waarschuwt: wij vaccineren géén ouderen aan huis 
Ouderen in onze regio worden gebeld door oplichters die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze 
mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. De GGD heeft een 
waarschuwing uitgedaan dat dit niet klopt. Er wordt niet aan huis gevaccineerd. De GGD heeft ook de 
huisartsen in de regio op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze praktijken. 
 
GGD-scholenteam  
Met het oog op de opening van de basisscholen op 8 februari wordt door GGD Gooi en Vechtstreek een GGD-
scholenteam samengesteld. Het doel van het GGD-scholenteam is een goede samenwerking tussen 
jeugdgezondheidszorg en infectieziekte-bestrijding, gericht op heldere en laagdrempelige informatie voor 
scholen en ouders. 
 

Crisiscommunicatie 
 
Er was deze week veel aandacht voor de explosieven opruimingsdienst die uitrukte bij de teststraat in 
Hilversum en de opschaling van de beveiliging na dit incident. In de media verschenen veel reacties op de 

https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/regionale-cijfers-corona/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggd-en-haar-data-hoe-zit-het-echt-een-repliek/
https://ggdghor.nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/
https://ggdghor.nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/vaccineren-ouderen/
https://www.ggdgv.nl/mijn-gezondheid/infectieziekten/coronavirus/vaccineren-ouderen/


persconferentie. Een aantal mensen vindt de maatregelen disproportioneel en hebben minder vertrouwen in 
de juistheid van cijfers. 
  
Het RAC heeft informatie gedeeld over het niet op reis gaan. Ook zijn social posts gedeeld over de geldende 
gedragsregels zoals, blijf thuis, werk thuis, ontmoet zo min mogelijk mensen. Hiernaast is informatie gedeeld 
over pishingberichten rond het aanvragen van regelingen uit het steunpakket en visuals over het openen van 
het basis onderwijs. Tenslotte zijn communicatiemiddelen gedeeld n.a.v. de persconferentie van 2 februari jl. 
en over het bestellen en afhalen bij winkels. 
  
Er vindt momenteel afstemming plaats met de gemeenten over communicatie rondom maatschappelijke issues 
en met de GGD over vaccineren. 
  

Bevolkingszorg 
 
Bevolkingszorg is doorlopend bezig met het veilig kunnen laten vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Verder 
blijft de nadruk liggen op handhaving van de door het kabinet opgelegde maatregelen. Het instellen van de 
avondklok heeft de eerste week voor extra drukte gezorgd bij de handhavers van de gemeenten en de politie in 
verband met aangekondigde rellen. Op dit moment lijkt de rust rond de avondklok weer wat terug gekeerd.  
 
 


