
    
 

 

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 26 mei 2021. 
 

Regionaal Beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
 

In het RBT op 26 mei is het volgende besproken;  
 
Het RBT wordt tot de terugkeer van Pieter Broertjes tijdelijk voorgezeten door de plaatsvervangend 
voorzitter en waarnemend burgemeester van Hilversum, Charlie Aptroot.  
 
Afschaling risiconiveau 
Het aantal besmettingen en het aantal mensen dat met een COVID-besmetting in het ziekenhuis ligt 
loopt nu snel terug. In de regio Gooi en Vechtstreek (samen met Zaanstreek-Waterland) laten de 
cijfers toe dat we vanaf 27 mei niet meer in het zwaarste risiconiveau vallen. De lagere inschaling 
heeft nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen die in onze regio gelden; Nederland is een klein 
land, daarom blijven de maatregelen landelijk gelden.  
Het kabinet verwacht dat ook in andere regio’s snel afgeschaald kan worden. Daarom bereidt het 
kabinet nu besluitvorming voor, om de volgende stappen van het openingsplan te kunnen zetten.  
Het blijft nog steeds belangrijk om alle basismaatregelen na te blijven leven. Dit blijft dan ook de 
communicatieboodschap voor de komende periode.  
Meer informatie over de inschaling van regio’s vindt u op coronadashboard.nl 
 
Aanpak verhogen vaccinatiebereidheid  
Het RBT heeft ingestemd met een regionale aanpak om de vaccinatiebereidheid te verhogen, waarbij 
het aan de gemeenten is om de communicatie met lokale partners te organiseren. Doel van de 
aanpak is om op korte termijn doelgroepen te bereiken met een informatieachterstand en hiermee 
de vaccinatiegraad te verhogen. De eerste stap is gericht op anderstaligen en laaggeletterden. 
Het vervolg is meer gericht op het monitoren van effecten door vaccinatiegraad inzichtelijk te maken 
per doelgroep/wijk/gemeente.  

 
Aanpassing organisatiestructuur 
De structuur van de huidige crisisorganisatie heeft lange tijd grote meerwaarde gehad. Betrokken 
collega’s van verschillende disciplines hebben veel gerealiseerd en opgebouwd. Toch wordt nu ervaren 
dat de meerwaarde van het ROT en de huidige ondersteuningsstaf minder groot is dan voorheen. 
Belangrijke redenen hiervoor zijn de invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de 
veranderende fase van de crisis.  
Om deze reden is gekeken naar een aanpassing van de (crisis)organisatiestructuur, waarbij is gestreefd 
zo dicht mogelijk bij de huidige structuur te blijven. Daarom is de benodigde expertise uit het ROT en 
de ondersteuningsstaf samengevoegd in één kernteam. Overige leden van het huidige ROT en 

http://coronadashboard.nl/


specifieke deskundigheid die nu in de ondersteuningsstaf aanwezig is, worden opgenomen in de 
flexibele schil en worden agenda lid. Indien op enig moment deze expertise nodig is zal een beroep 
worden gedaan op leden uit de flexibele schil om weer aan te haken. Op deze manier blijven we flexibel 
en passen we de organisatie eenvoudig aan de veranderende context. Ook wordt de aansluiting met 
de reguliere organisatie vereenvoudigd.  
 
Frequentie nieuwsbrief 
Afschaling van het risiconiveau en herstructurering van de crisisorganisatie heeft ook invloed op de 
hoeveelheid en relevantie van informatie richting de gemeenteraden vanuit de veiligheidsregio. Wij 
zullen belangrijke en relevante informatie met u blijven delen, echter niet meer met een vaste 
frequentie. Dit betekent dat de nieuwsbrief in deze vorm zal komen te vervallen en wij u informeren 
op momenten dat er daadwerkelijk belangrijke informatie met u te delen is.  
 
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 9 juni, tenzij hier eerder aanleiding toe is.  
 

Kernteam (voorheen het (Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT)) 
 
Het kernteam komt tweewekelijks bij elkaar met een vaste agenda. Als de actualiteit daar om vraagt 
kan in de tussenliggende weken een extra overleg worden ingepland. Taken zullen onderling nader 
worden verdeeld. De andere week komt een deel van het team bij elkaar, gericht op voorbereiding 
van stukken t.b.v. Veiligheidsberaad en de praktische organisatie van alle overleggen.  
 
Deze week zijn de volgende onderwerpen besproken in het Kernteam; 
 

 Verhogen vaccinatiebereidheid 

 Openingsplan  

 Evenementen 

 Transitie van crisisorganisatie naar herstelfase/ vervolgfase 

 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
 

Cijfers  
Daling houdt aan 
Er zijn in de afgelopen week 25.255 nieuwe positief geteste personen gemeld. Dat is een daling van 
28% ten opzichte van de week daarvoor. In de afgelopen zeven dagen kregen 147 mensen per 
100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 
inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen. Minder mensen (-12%) hebben zich laten testen bij de GGD 
teststraten. De afgelopen week lieten 239.259 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 
272.876. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4%, wat lager is dan de 
voorgaande week (12,2%). Zie ook het corona dashboard van de Rijksoverheid. 

Regionaal aantal besmettingen afgenomen 
Ook in de regio Gooi en Vechtstreek zagen we het aantal positieve besmettingen afgelopen week 
opnieuw dalen ten opzichte van de week ervoor. Zie ook het regionale dashboard. Afgelopen week 
ontvingen 205 inwoners een positieve corona testuitslag (vorige week 303). Ook het aantal 
bezoekers aan de teststraat (2.542) nam af ten opzichte van de week ervoor (3.295). Het percentage 
bezoekers van de teststraat met een positieve testuitslag daalde naar 6,5%, vorige week 7%.  

Vaccinatiecijfers 
In totaal heeft de GGD in de regio Gooi en Vechtstreek 75.037 mensen de eerste vaccinatie gegeven. 
Hiernaast hebben 32.851 mensen met 2 prikken van de GGD de vaccinaties afgerond.  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/?utm_campaign=coronadashboard.nl&utm_source=coronadashboard.nl&utm_medium=redirect


Testen 
- De afgelopen weken zette de daling van het aantal bezoekers aan de teststraten in Huizen en 
Hilversum door, van bijna 6.500 per week eind april, naar ruim 2.500 afgelopen week.  
- Detacheringsbureau de Bendergroep en GGD Gooi en Vechtstreek trakteerden de corona 
medewerkers afgelopen week op pannenkoeken als dank voor ruim een jaar lang inzet in de strijd 
tegen corona.  

Vaccineren 
- Vanaf vrijdag 28 mei vaccineert GGD Gooi en Vechtstreek ook met het Janssen-vaccin.  
- Op vrijdag 21 mei werd in vaccinatiepaviljoen Hilversum de 100.000ste coronavaccinatie gezet. 
- Op 10 mei opende GGD Gooi en Vechtstreek de derde vaccinatielocatie van de regio in Naarden.   
- GGD Gooi en Vechtstreek heeft nu in totaal een vaccinatiecapaciteit voor maximaal 3.600 prikken 
per dag, conform landelijke planning en gebaseerd op de verwachte hoeveelheid beschikbare 
vaccins.  

Overig nieuws 
- Op de vaccinatielocaties ziet GGD Gooi en Vechtstreek dagelijks hoe blij mensen zijn met hun prik. 
Niet iedereen is in die bevoorrechte positie. Miljoenen mensen in arme landen hebben nog geen 
zicht op vaccinaties. Daarom roept Giro 555 op om te doneren voor de hulpactie ‘Samen in actie 
tegen corona’.  
- De GGD’en waren afgelopen week samen met Erasmus MC winnaar BID Award voor Meest 
positieve overheidsorganisatie 2021. Lees meer in het bericht van GGD GHOR Nederland. 

Bevolkingszorg 
 

Inmiddels hebben we te maken met meer versoepelingen en de volgende dienen zich aan. De 
handhavers moeten hierdoor blijven schakelen tussen de maatregelen die gelden en de nieuwe 
versoepelde maatregelen die ingaan.  
De quarantainewet en de testwet zijn inmiddels goedgekeurd door de 2e en 1e kamer. Deze wetten 
kunnen ervoor zorgen dat versoepelingen doorgang kunnen krijgen onder vaste voorwaarden.  
 

Crisiscommunicatie 
  

De onderwerpen die afgelopen weken de meeste reacties oproepen gingen over het (mogelijk) 
heropenen van parken en evenementen.  
  
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 
•             Veilig winkelen 
•             Handreiking ‘Hoe bereid je je als gemeente voor op drukte na de lockdown?  
•             Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen 
•             Visuals vaccinatieafspraken  
•             Maatregelen 11 mei die ingaan op 19 mei 
•             Spelregels over sporten en recreatie buiten 
•             Anderstalige communicatiemiddelen  
•             Communicatie over tweede plan openingsplan definitief  
  
Gedragsverandering in het kader van het openingsplan is een blijvend aandachtspunt. Ook blijft het 
RAC duidelijkheid geven over de maatregelen bij versoepelingen. Het contact met de GGD’en wordt 
gecontinueerd en wordt samengewerkt om de vaccinatiebereidheid in de regio te vergroten. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/janssen
https://bit.ly/3fI2gc4
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/bid-award/

