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 14 mei 2020.

Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT)
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding van
de voorzitter van de veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Gooi en Vechtstreek nemen deel aan het RBT.
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal
Operationeel Team (ROT).
De RBT-leden stonden deze week stil bij hoe de versoepeling van de coronamaatregelen uitpakt in Gooi en
Vechtstreek. Verder is er een besluit genomen om bruggen en sluizen per 21 mei (Hemelvaartsdag) weer
volgens de zomerbediening te openen. Dit moet bijdragen aan het beter verspreiden van het (recreatieve)
vaarverkeer over de verschillende wateren. De richtlijn om 1,5 meter afstand tussen mensen te bewaren,
is hierbij nog steeds van groot belang. In de communicatie is hier extra aandacht voor.
Vanuit campings en belangenbehartigers is gevraagd om aanpassing van de maatregel rond het legen van
chemische toiletten. Campings mochten de afgelopen tijd in beginsel open blijven. Vanwege de verplichte
sluiting van de toilet-, was- en douchevoorzieningen (inclusief leegplaatsen voor chemische toiletten) heeft een
aantal campings toch tijdelijk de deuren gesloten. Intussen blijkt dat andere veiligheidsregio’s kampeerders wel
toestaan om leegplaatsen voor chemische toiletten te gebruiken. Daarom heeft het RBT besloten dat
campinggasten hun chemische toiletten mogen legen bij voorzieningen aan de buitenzijde van openbare
sanitairgebouwen. Ook hier is het belangrijk dat de 1,5 meter afstand tussen mensen gewaarborgd blijft.

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT)
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, defensie, brandweer, het
Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één
interregionaal ROT. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s.
Specifiek interregionaal beeld
• Het ROT staat tijdens elk overleg stil bij de actualiteiten en bij hoe de huidige coronamaatregelen uitpakken
in de praktijk. Daarnaast is er veel aandacht voor scenariodenken over bedreigingen die gepaard kunnen
gaan met de gekozen aanpak van de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld over nadenken over de
consequenties en benodigde acties bij een eventuele tweede besmettingsgolf. Het ROT denkt verder na
over verschuivingen in rollen en verantwoordelijkheden als blijkt dat de crisis zich verder stabiliseert.
• Het ROT treft voorbereidingen voor een multidisciplinair team dat gemeenten waar nodig kan
ondersteunen bij het beantwoorden van vragen over de coronamaatregelen die binnenkomen van
inwoners, ondernemers en instellingen. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief bij Bevolkingszorg, die hierin
het voortouw neemt.
Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale
maatregelen.

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek
Op dit moment zijn er voor zover bekend 50 inwoners van Gooi en Vechtstreek overleden aan de gevolgen van
het coronavirus (positief getest), 26 mannen en 24 vrouwen. Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise
Meren (6), Hilversum (26), Huizen (4), Laren (1), Weesp (10) en Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de
overledenen is 82 jaar. De locatie van overlijden betrof 13 keer een ziekenhuis en 37 keer een verpleeghuis.
Er zijn tot nu toe 750 mensen in de teststraat geweest. Het gemiddelde percentage positieven is 16% in de
eerste vijf weken. Er is een geleidelijke afname te zien van 24% in de eerste week tot 5% in de afgelopen week.
Sinds vorige week komen er naast zorgmedewerkers ook andere beroepsgroepen met klachten in de teststraat,
zoals medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang. De verhouding is ongeveer twee derde zorgmedewerkers en een derde medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang en overige personen. Vanaf 1 juni
mag iedereen met corona-achtige klachten zich laten testen. In het uiterste geval zou de GGD enkele
honderden mensen per dag moeten testen. Op grond van het huidige beeld is het niet de verwachting dat
zoveel mensen zich gaan melden.
Meer informatie over het testen op corona kunt u lezen op www.ggdgv.nl/coronatest. De GGD ontwikkelt een
regionaal coronadashboard waarin de cijfers binnenkort in één oogopslag zichtbaar zijn.
Ziekenhuis en Centraal Corona Centrum
Momenteel zijn er acht patiënten met het coronavirus opgenomen in Tergooi. Vier van deze patiënten liggen
op de IC. Het Centraal Corona Centrum is verder aan het afschalen en verwijdert vier van de acht onderzoekscabines. Het centrum verwacht zeker tot september open te blijven op het terrein van Tergooi Blaricum.
Bezoekregeling verpleeghuizen
Sinds maandag 11 mei is in iedere Veiligheidsregio een proef gestart waarbij één verpleeghuislocatie een
versoepelde bezoekregeling hanteert. Onder strikte voorwaarden wordt op de proeflocaties één vaste
bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. In onze regio is hiervoor De Oude Pastorie in de gemeente
Huizen uitgekozen. Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, dan is het de bedoeling dat per 25 mei in
meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Het kabinet besluit dit op 19 mei.
Bron- en contactonderzoek
Op basis van de richtlijnen van het RIVM gaat GGD Gooi en Vechtstreek over tot het intensiveren van het bronen contactonderzoek na een positieve coronamelding. Met de scenario’s die de GGD van het RIVM heeft
ontvangen, betekent dit mogelijk extra werk voor minimaal tientallen medewerkers. De GGD kan dit werk in
eerste instantie opvangen met eigen medewerkers. Mochten er nog meer mensen nodig zijn, dan kijkt de GGD
in tweede instantie naar het inzetten van studenten en andere vrijwilligers.
RIVM-onderzoek
Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand of het gebruik van papieren
zakdoekjes, zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve
meter afstand bewaren en niet op bezoek gaan bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange
termijn. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM en de GGD’s onder 90.000 mensen. U leest het
hele artikel over het onderzoek op www.rivm.nl. De regionale vertaling volgt binnenkort.
Callcenter GGD
Het corona-callcenter van de GGD is momenteel weer drukker met het beantwoorden van vragen. Om die
reden is het callcenter op werkdagen weer te bereiken van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Buiten openingstijden verwijst de GGD via het telefoonmenu, sociale media en hun liveblog door
naar het landelijke informatienummer 0800-1351.
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid,
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).

Politie
De versoepeling van de coronamaatregelen leidt ertoe dat de nadruk in de handhaving steeds meer ligt op
het aanspreken van mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. De focus van de politie ligt op verbinding.
De meldingen en waarnemingen van overlast blijven hoog ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande
jaren. Ten opzichte van de afgelopen weken is er wel een daling te zien. In het land, en ook in de eenheid
Midden-Nederland, zijn de afgelopen weken enkele demonstraties geweest tegen het beleid en tegen de
5G-zendmasten. Deze vonden niet plaats in Gooi en Vechtstreek. De demonstraties zijn, op Den Haag na,
relatief rustig verlopen.

Defensie
Defensie is op 13 mei gestart met de inzet van militair medisch personeel in twee zorginstellingen in Flevoland:
De Uiterton in Lelystad en Buitenhaeghe in Almere. Het gaat om in totaal twee artsen, vijf verpleegkundigen en
drie verzorgenden. Zij zijn gekoppeld aan eigen personeel van de instellingen. Deze ondersteuning loopt tot en
met vrijdag 29 mei. In Gooi en Vechtstreek speelt dit op dit moment niet.

Brandweer
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is nog steeds laag. De organisatie
bereidt zich voor op continuïteit van de inzet en van vitale processen voor de langere termijn. Dit gebeurt
vooral door te investeren in vakbekwaamheid, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook voor
vrijwilligers zijn er kaders en mogelijkheden om aan hun individuele vaardigheden te werken.
De brandweer heeft een vertaalslag gemaakt van wat de versoepeling van de coronamaatregelen betekent
voor de organisatie. Bij de beantwoording van vragen van inwoners, ondernemers en instellingen over de
versoepeling levert de brandweer expertise over wetgeving, gebouwgebruik en ontvluchting.

Bevolkingszorg
Bevolkingszorg coördineert de gemeentelijke taken in de crisisorganisatie. Dit gebeurt via werkgroepen rond
thema’s als handhaving, opvang dak- en thuislozen, zorgcontinuïteit en evenementen.
De noodverordening voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is aangepast aan de versoepeling van
maatregelen die is ingegaan op 11 mei. Zowel Bevolkingszorg als de individuele gemeenten zijn druk bezig om
de diverse artikelen te interpreteren en door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het uitgangspunt blijft om
te zorgen voor zo veel mogelijk uniformiteit tussen de zes gemeenten.
Bevolkingszorg neemt verder het voortouw om met gemeenten en de andere ROT-disciplines te komen tot een
goede structuur en werkwijze voor de vele publieksvragen van inwoners, organisaties en instellingen. Ook de
vele aanvragen voor het toetsen van protocollen aan de noodverordening en de RIVM-richtlijnen vraagt
aandacht en stroomlijning. Het uitgangspunt is dat het contact met de vraagstellers zo veel mogelijk verloopt
via de gemeenten. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door antwoorden op veelgestelde
vragen beschikbaar te stellen op basis van expertise van de verschillende ROT-disciplines.

Crisiscommunicatie
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de
gemeenten en de GGD, zodat de juiste informatie en een eenduidige boodschap naar de doelgroepen gegeven
wordt. De communicatiestrategie wordt bepaald aan de hand van omgevingsanalyses en de landelijke
ontwikkelingen. Daarnaast verzorgt het RAC de informatievoorziening op de website en sociale media van de
Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de communicatiestrategie voor de langere termijn.

De taken van het RAC:
• Het RAC monitort dagelijks de regionale informatiebehoefte en de opvolging van de gegeven
handelingsperspectieven. Dit bepaalt de focus voor de communicatie.
• Deze focus vertaalt het RAC in communicatietips en waar nodig naar kernboodschappen, die elke werkdag
worden verstuurd naar communicatiecontactpersonen van de gemeenten, de brandweer en de GGD.
Hierbij kijkt het RAC naar de verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor de verminderd
zelfredzamen. De communicatiecontactpersonen krijgen de vraag om de informatie te delen via de
gemeentelijke en gebruikelijke kanalen en/of om de informatie door te sturen naar relevante collega’s
die de kernboodschappen via andere kanalen en via partnerorganisaties kunnen verspreiden.
• Het RAC deelt de richtlijnen en handelingsperspectieven van de Rijksoverheid via de website en het
Twitter-account van de Veiligheidsregio.
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:
• Inspelen op saamhorigheidsgevoel (wij doen dit samen en voor elkaar).
• Persoonlijke benadering via netwerk gemeenten, zoals sportbedrijven, scholen, buurtverenigingen, e.d.
• Blijven denken aan de verminderd zelfredzamen/statushouders/laaggeletterden: delen van communicatie
in de beschikbaar gestelde vertaalde middelen vanuit het Rijk, en betrekken partners die spin in het web
zijn in bijvoorbeeld anderstalige religieuze gemeenschappen, maatschappelijke organisaties, etc. Denk
hierbij ook aan het COA en het Leger des heils.
Onderwerpen communicatie van 7 tot en met 14 mei en vooruitkijkend:
• Uitleg bij versoepelde maatregelen per 11 mei en bij ‘spoorboekje’ voor de komende maanden (inclusief
thema’s als niet-medische mondkapjes, buitensport, gebruik openbaar vervoer, regels rond samenkomsten,
de proef met versoepelde bezoekregeling in verpleeghuizen en richtlijnen voor dagjes weg, vakantie en
pleziervaart). Hierbij is speciale aandacht voor anderstaligen en doven en slechthorenden.
• Verschuiving in centrale boodschap van ‘Blijf thuis’ naar ‘Houd afstand en vermijd drukte’.
• Heropening kinderopvang, speciaal onderwijs en basisonderwijs (inclusief leerlingenvervoer).
• Blijvende aandacht voor het bereiken van jongeren (landelijke jongerencampagne).
• Blijvende aandacht voor het bereiken van ondernemers (wijzen op handreikingen, gratis coaching).
• Inspelen op Hemelvaartsweekend en dagen/weekenden met mooier weer.
• Vooruitkijken op de rol- en taakverdeling tussen het RAC en de communicatieadviseurs van gemeenten,
brandweer en GGD in de komende maanden.

