
    
 

 

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  
7 april 2021. 

 
Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 
In het RBT op 7 april is het volgende besproken;  
 
Er zijn van rijkswege 3 sporen naar meer maatschappelijke openheid gecreëerd 
  
1.       Fieldlabs 
Dit voorjaar vinden verschillende praktijktesten plaats rondom evenementen, de zogenaamde Fieldlabs 
Evenementen. Tijdens deze kleinschalige praktijktesten kijken onderzoekers hoe verschillende evenementen op 
termijn veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd. Ook zijn er fieldlabs in ontwikkeling voor 
bijvoorbeeld horeca. 
Doel: onderzoek naar bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van verspreiding van het virus 
Methode: grootschalige evenementen zonder coronamaatregelen 
Opdrachtgever: ministeries Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en VWS 
Uitvoerder: Fieldlab-organisatie en de sector zelf 
Meer informatie vindt u hier. 
  
2.       April pilots testen voor toegang 
Deze maand starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Bij de selectie van de 
pilots is rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding en uitvoerbaarheid van de pilots. 
Daarnaast moeten alle pilots passen binnen de ministeriële regeling die de juridische grondslag regelt voor 
deze pilots. De definitieve aprilkalender is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. 
Doel: helpen om de samenleving weer te openen en ter voorbereiding op Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 
Methode: kleinschalige gemeentelijke evenementen/openstellingen met coronamaatregelen. Bezoekers van 
evenementen en attracties laten bij de ingang een bewijs zien van een negatieve coronatest. 
Opdrachtgever: ministerie van VWS 
Uitvoerder: Lokale organisaties of ondernemers (zie lijst hier)  
Meer informatie vindt u hier. 
 

3.       Routekaart of openingsplan  
De routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. Met de 
routekaart kan de overheid verzwaren én versoepelen.  
Doel: stapsgewijs opgang brengen van het maatschappelijk leven 
Methode: maandelijks een nieuwe maatschappij-brede versoepelingen invoeren 
Opdrachtgever: (demissionair) kabinet 
Uitvoerder: ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs 
Meer informatie vindt u hier. 
  
 

https://fieldlabevenementen.nl/organisatie/
https://fieldlabevenementen.nl/bouwstenen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/cijfers-en-onderzoeken-over-het-coronavirus/pilot-toegangsbewijzen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/06/culturele-activiteiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/04/07/overzicht-pilots-april-testen-voor-toegang
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5224002/openingsplan-versoepelingen-horeca-winkels-en-onderwijs-eind-april
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/08/routekaart-coronamaatregelen


Raadsinformatie webinar 14 april 
Op woensdag 14 april vindt een regionale raadsinformatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de 
veiligheidsregio G&V. Raadsleden van de regiogemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen via de betrokken 
griffies. Er staan drie onderwerpen op de agenda: 

1.       Uittreding Weesp 
2.       Taakdifferentiatie 
3.       Vaccinatiestrategie G&V 

  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 28 april 2021, tenzij hier eerder aanleiding toe is.  
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Er heeft deze week geen ROT-overleg plaatsgevonden in verband met Tweede Paasdag. 

 
GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 
Cijfers besmettingen: Minder meldingen, percentage positief gestegen 
In de week van 31 maart tot en met 6 april kregen 48.186 mensen een positieve corona testuitslag. Dit is een 
daling van 7% in vergelijking met de week daarvoor. Het aantal afgenomen testen is de afgelopen week met 
10% gedaald in vergelijking met de week ervoor. Deze daling komt mogelijk doordat minder mensen zich 
hebben laten testen tijdens het Paasweekend. De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het 
aantal positieve testuitslagen doorzet. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg naar 8,9% 
ten opzichte van de week ervoor (8,5%). Het reproductiegetal zit nu nipt boven de 1. Zie ook het 
corona dashboard van de Rijksoverheid. 
 
Regiocijfers 
In de regio is het aantal positieve geteste inwoners (406) ook afgenomen ten opzichte van vorige week (472). 
Zie ons regionale dashboard. Ook het aantal bezoekers aan de teststraat (6.282) nam af (vorige week 7.071). 
Het percentage bezoekers van de teststraat dat een positieve testuitslag kreeg (5,1%) was nagenoeg gelijk aan 
vorige week (5,2%). Ook is het afwachten of deze daling een gevolg is van het Paasweekend of dat de daling 
doorzet. In totaal startten in de regio Gooi en Vechtstreek tot nu toe 25.615 mensen met de eerste vaccinatie. 
11.351 mensen hebben met 2 prikken de vaccinaties afgerond. 
 
Teststraatnieuws 
- De GGD heeft vorige week sinds de bestrijding van het coronavirus, voor de 10 miljoenste keer een 

coronatest afgenomen. Op de testlocaties van de GGD Gooi en Vechtstreek zijn sinds 7 april 2020 tot nu 
toe 175.134 mensen getest op corona. 

- GGD Gooi en Vechtstreek is eind maart gestart met het aanbieden van quarantainecoaches bij bron- en 
contactonderzoek. Meer informatie hierover is hier te vinden. 

- Op 4 april is in alle regio’s de testmethode bij kinderen t/m 12 jaar aangepast naar een methode waarbij niet 
meer diep in de neus, maar midden in de neus wat neusslijm bij het kind wordt afgenomen. Meer informatie 
hierover is te lezen in het bericht van GGD GHOR Nederland.  

- Het GGD-scholenteam heeft basisscholen, kinderopvangcentra en scholen voor voortgezet onderwijs extra 
informatie gestuurd over de toepassing van coronabeleid op scholen.  

- GGD GHOR Nederland ontwikkelde met de Brancheorganisatie Kinderopvang een voorlichtingsfilm over 
het testen van jonge kinderen.  

- De corona-zelftesten, sinds begin april te koop bij apotheken, zijn alleen bedoeld om preventief te testen 
zonder klachten. De testen geven snel een uitslag, maar zijn minder betrouwbaar. Op de website van de 
Rijksoverheid staat meer informatie over zelftesten en het coronavirus. 

 
Vaccinatienieuws  
- GGD Gooi en Vechtstreek opende maandag 29 maart de tweede vaccinatielocatie van de regio in 

Hilversum. Meer informatie is te vinden in dit persbericht. 
- In de eerste helft van mei opent GGD Gooi en Vechtstreek het derde vaccinatiepaviljoen van de regio op 

parkeerterrein P3 van Golfbaan Naarderbos aan de IJsselmeerweg in Naarden.  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/quarantainecoaches-landelijk-actief
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/aangepaste-afnamemethode-coronatest-kinderen/
https://www.youtube.com/watch?v=55sDE38Z-bg&t=1s
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Persbericht-GGD-Gooi-en-Vechtstreek-opent-tweede-vaccinatielocatie-van-de-regio-in-Hilversum.pdf


- Ziekenhuis Tergooi is op 26 maart gestart met het uitnodigen van ‘hoog-risicopatiënten’ voor een 
vaccinatie tegen het coronavirus. Meer informatie is te vinden in dit bericht van Tergooi.  

- Naar aanleiding van het besluit van het ministerie van VWS hebben de GGD’en het vaccineren AstraZeneca 
tot en met woensdag 7 april gepauzeerd. Meer informatie is te vinden in dit bericht van GGD GHOR 
Nederland.  

- Bij mensen die het afgelopen half jaar corona hebben gehad, biedt 1 vaccinatie binnen het halfjaar na de 
coronabesmetting, dezelfde bescherming als 2 vaccinaties. Daarom kunnen deze mensen sinds 2 april 
aangeven dat ze maar 1 afspraak willen maken. Meer informatie hierover is te vinden in dit bericht.   

- Het RIVM is op 6 april gestart met het uitnodigen van mensen met het geboortejaar 1947 en 1948 voor 
een coronavaccinatie bij de GGD met het vaccin BionTech/Pfizer.  

 
Overig nieuws 
- De meeste mensen die naar aanleiding van de datadiefstal een verwijderingsverzoek indienden bij GGD 

Gooi en Vechtstreek, ontvingen inmiddels een officiële brief met een (inwilligings)besluit hierover. Voor de 
afhandeling van een aantal van deze verwijderingsverzoeken, waren meer gegevens nodig om de identiteit 
te controleren. Zodra deze gegevens binnen zijn, ontvangen ook deze mensen een officieel besluit. 
Daarnaast zijn juristen op zoek naar een manier om degenen die een verzoek tot inzage hebben ingediend, 
zo snel mogelijk deze inzage te verschaffen. 

 

Bevolkingszorg 
 
De avondklok is van 21.00 naar 22.00 uur gegaan met de komst van de zomertijd. Omdat er verder geen 
bijzonderheden zijn kan de handhaving de dagelijkse routine blijven volgen. Vanaf 21 april worden 
versoepelingen verwacht die op 12 april aangekondigd worden. Bij het wijzigen van de maatregelen worden de 
medewerkers extra geactiveerd om de burgers te helpen de nieuwe maatregelen na te leven. 
 

Crisiscommunicatie 
In de media wordt geschreven over de mogelijkheid voor moskeeën in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
tijdens de ramadan een ontheffing aan te vragen voor de avondklok om vrijwilligers in de moskee te hebben.  
In de (sociale) media is verder veel onbegrip te zien over het vaccinatiebeleid. Ook stellen diverse burgers dat 
ze de vaccinatie roadmap onduidelijk vinden en vragen zich daarbij af wanneer zij (en hun familieleden) in 
aanmerking komen voor een vaccinatie. 
  
Het RAC heeft afgelopen week communicatiemiddelen gedeeld over: 

 Pilots toegang tot evenementen 

 Feestdagen en corona 

 Thuisquarantaine 

 Ramadan 

 Sneltesten 

 Update van de toolkit avondklok  

 Toolkit basisregels  
  
  
  
  
 

https://www.tergooi.nl/tergooi-begint-met-vaccineren-van-hoog-risicopatienten/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/vaccineren-astrazeneca-gepauzeerd/
https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-vandaag-prik-na-doorgemaakte-covid-19-in-afgelopen-halfjaar

