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 21 mei 2020.

Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT)
In het RBT zijn afgelopen week de volgende besluiten genomen.
Regionale backoffice publieksvragen
Er is een regionale backoffice (Informatie adviescentrum corona IAC) opgericht om publieksvragen uit de regio
op te vangen, met als doel de vragen lokaal te beantwoorden. De gemeenten kan bij twijfel advies vragen aan
dit team. Hiermee moet beantwoording van publieksvragen efficiënter en uniformer worden. Er wordt een Q
&A beschikbaar gesteld aan gemeentelijke KCC’s, handhaving en websites.
Opdracht van evaluatie Covid-19 G&V
John van der Zwan voert de evaluatie uit en zal in juni worden opgeleverd. Procesvoorstel daarvoor is akkoord.
Gewijzigde noodverordening sanitaire voorzieningen
De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten dat per 22 mei 2020 toiletten weer open mogen bij
recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden,
jachthavens en stranden. De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven wel gesloten op deze
locaties. De Veiligheidsregio heft het verbod op de toiletvoorzieningen op vanwege de negatieve
neveneffecten. Het openstellen van toiletten voorkomt dat dagrecreanten hun behoeften in de natuur doen,
waardoor het risico bestaat dat het coronavirus zich verspreidt. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft
deze wijziging in de noodverordening gepubliceerd op haar website. Via een brief heeft de Veiligheidsregio de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd.

(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, brandweer, het Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één
interregionaal ROT.
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen:
•
Afvlakken van de piek
•
Minimaliseren van maatschappelijke impact
•
Voorbereiden op worstcasescenario
In het ROT van afgelopen week is gesproken over de impact op het sociale zorgstelsel en de sociaal
economische impact. Het ROT van donderdag 22 mei is vanwege Hemelvaartsdag vervallen. De vergadering
van dinsdag 26 mei staat opnieuw in het teken van het voorwaarts denken van het ROT. Tijdens dit overleg
bespreekt het ROT scenario’s en bedreigingen op de langere termijn. Onder andere komt aan bod de
communicatiestrategie en dan met name het naleven van maatregelen op langere termijn.
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 53 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek overleden aan de
gevolgen van het coronavirus (positief getest), 29 mannen en 24 vrouwen.
Het betreft inwoners uit Blaricum (2), Gooise Meren (6), Hilversum (29), Huizen (4), Laren (1), Weesp (10) en
Wijdemeren (1). De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 82 jaar (spreiding van 64 tot 98 jaar). De locatie
van overlijden betrof 15 keer een ziekenhuis en 38 keer een verpleeghuis. Momenteel zijn er 5 patiënten met
het coronavirus opgenomen in Tergooi. 4 van deze patiënten liggen op de IC.
Uit het wekelijks overleg met het Regionaal Crisisteam Zorg komt een stabiel beeld naar voren in de verpleegen verzorgingssector. De ervaringen met de verruimde bezoekregeling in de Oude Pastorie in Huizen zijn
gunstig. Vanaf 25 mei wordt de bezoekregeling uitgebreid naar meer locaties die aan de voorwaarden voldoen.
Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.
Corona teststraat
Er zijn in totaal 847 mensen getest en t/m vorige week was 14% positief getest. Het percentage positieven is
teruggelopen van 24% in de eerste week naar 1% in afgelopen week (zie afbeelding).

Vanaf 1 juni wordt landelijk het testbeleid verruimd naar iedereen met klachten die kunnen wijzen op een
coronabesmetting. Op grond van de prognoses van het RIVM bedraagt het aantal te testen mensen in de Gooi
en Vechtstreek maximaal 500 per dag, ook tijdens het weekend en op feestdagen. Wij maken ons op om deze
grote aantallen straks te kunnen testen. Na het uitbreiden van de testcapaciteit sinds 6 mei naar leerkrachten
en medewerkers van kinderdagverblijven, zijn de aantallen ook onder de verwachting gebleven. Opvallend is
dat slechts een enkeling positief is getest.
Bron- en contactonderzoek (BCO)
Bij positieve testen hoort na 1 juni ook een geïntensiveerd contactonderzoek, conform de RIVM-richtlijnen.
Afgelopen vrijdag brachten de gezamenlijke GGD’en een landelijk opschalingsplan BCO naar buiten. Ook
hiervoor geldt dat de GGD zich voorbereidt op een voor de regio evenredig deel van het werk. Omdat de
grenzen van onze kleine GGD op enig moment zijn bereikt, zijn wij in gesprek met externen om ons hierbij te
ondersteunen.

In reactie op een publicatie in Binnenlands Bestuur over een ‘pluspakket’ voor bron- en contactonderzoek is
het standpunt van de GGD dat wij datgene doen wat in de huidige fase van de epidemie en conform de
richtlijnen van het RIVM noodzakelijk en realistisch is. Als er naar onze professionele inschatting meer
onderzoek nodig is, dan handelen wij hiernaar.
Financiering
Minister De Jonge heeft inmiddels mondeling toegezegd dat voor dit extra werk vanuit VWS financiële
ondersteuning beschikbaar wordt gesteld. VNG en GGD-GHOR Nederland hebben gezamenlijk aangegeven
welke kosten de GGD’en in de afgelopen periode hebben gemaakt, met inbegrip van inkomstenderving. Zo is
bijvoorbeeld ons reizigersspreekuur nagenoeg stilgevallen en ook de inkomsten uit de forensische
dienstverlening zijn teruggelopen.
Uitkomsten RIVM onderzoek
Uit het RIVM – GGD gedragsonderzoek blijkt dat het beeld in onze regio grotendeels overeenkomt met de
landelijke resultaten. Van de in totaal 90.000 deelnemers deden ruim 1400 inwoners van de Gooi en
Vechtstreek mee. Een kleine greep uit de resultaten:
De 1,5 meter afstand is op lange termijn lastig vol te houden, hygiënemaatregelen zijn daarentegen wel goed
vast te houden. Ongeveer een derde van de mensen ervaart ongunstige psychosociale gevolgen en een kwart
van de deelnemers is meer eenzaam. Bijna zes op de tien mensen zijn minder lichamelijk actief. De volledige
resultaten van het onderzoek leest u hier.
Binnenkort ontvangt u informatie over het volgende RIVM – GGD onderzoek.

Politie







De politie merkt dat de steun voor de coronamaatregelen onder de bevolking afneemt, maar dat men
zich er nog wel aan lijkt te houden.
Het geweld tegen politieambtenaren is tijdens de coronacrisis toegenomen.
Qua jeugdoverlast lijkt het wat rustiger te worden.
Het aantal demonstraties neemt (landelijk) toe, ook binnen de eenheid Midden Nederland zijn
inmiddels enkele demonstraties geweest.
Voornamelijk demonstraties tegen het coronabeleid en de vermeende oorzaken (5G etc.).
Er blijft veel onduidelijkheid rondom de coronaregels, wat mag wel en wat mag niet, en vanaf
wanneer dan. Daarbij bespeurt de bevolking willekeur in het optreden van handhavingsinstanties.

Defensie
Op dit moment zijn er geen vragen voor Gooi en Vechtstreek, vandaar dat er alleen nieuws vanuit Defensie
voor Flevoland is. Deze luidt als volgt: Beide inzetten in zorginstellingen in Almere en Lelystad lopen goed. In
Almere door middel van het geven van advies een verbetering kunnen bewerkstelligen in met name de
logistieke processen door onder meer het herinrichten van schone en vuile gebieden en het opbouwen van
omkleedstraten. Deze organisatorische aan. passingen zullen zich ook op langere termijn terugbetalen, ook
nadat het militair personeel weer afscheid zal hebben genomen. De Regionaal Militair Commandant, kolonel
Paul van der Touw, heeft vanuit zijn rol als Commandant Militaire Middelen voor deze inzetten een
werkbezoek gebracht aan beide instellingen en daar gesproken met het lokale management, alsmede met het
eigen personeel. Daaruit is een wederzijdse constructieve relatie gebleken. Vooralsnog is er geen aanleiding om
aan te nemen dat er na 29 mei verlenging van de inzetten zal zijn. De situatie in beide instellingen zal dan naar
verwachting stabiel zijn.

Brandweer
Continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is nog goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag.
De focus ligt op dit moment op het inrichten van een tweede COVID19 teststraat aan de zuidkant van
Hilversum en het anticiperen op de versoepeling van de maatregelen en voorbereiden eigen stappenplan
binnen de brandweerorganisatie.
Afgelopen week zijn er diverse acties uitgevoerd, te weten:
Op Hemelvaartsdag zijn er door de gemeenten in samenwerking met de veiligheidsregio’s extra
handhavingsacties uitgevoerd. Op het water is hierbij ondersteuning verleend door de brandweer en de
reddingsbrigade die hiervoor boten, schippers en bemanning beschikbaar heeft gesteld.

Bevolkingszorg
De afgelopen week hebben we binnen de stafsectie Bevolkingszorg relatief veel vragen ontvangen over het
buiten sporten in de openbare ruimte en of dit onder een overkapping mocht plaatsvinden ja of nee. Dit item
hebben we ter beoordeling aan het ROT voorgelegd. In samenspraak met juridische zaken en het feit dat het
RIVM zich positief heeft uitgelaten over deze praktische toepassing van buitensporten in relatie tot de
verspreiding van het virus, is het volgende besloten:
“Buiten sporten onder een overkapping zonder zijwanden kan worden toegestaan door een gemeente. Dit
omdat er voldoende ventilatie is en daardoor de kans op verspreiding van het virus met tegelijkertijd de
inachtneming van de 1,5m, zeer klein is en dit dus tevens strookt met het doel van de regels, het voorkomen van
verspreiding”.
IAC
Het nieuw ingerichte Informatie Adviescentrum corona heeft inmiddels een start gemaakt en is in
samenwerking met het regionaal actiecentrum crisiscommunicatie druk bezig met het opstellen van een
regionale Q&A. Deze Q&A is bedoeld om de gemeenten te helpen bij het beantwoorden van de meest gestelde
vragen. Deze zal binnenkort beschikbaar gesteld worden. Uiteraard wordt dit een levend document, gezien er
op meerdere data versoepelingen zijn aangekondigd.
Het uitgangspunt van het IAC is en blijft dat informatie aan burgers en bedrijven wordt verstrekt door de
gemeenten, waarbij de veiligheidsregio zorgt voor multidisciplinaire afstemming waar dit nodig is.
Focus voor de komende week
Naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei zijn er weer wat versoepelingen aangekondigd die gevolgen
hebben voor onze regio’s. Het is voor Bevolkingszorg nu wachten op de nieuwe model noodverordening die
door het veiligheidsberaad zal worden opgesteld. Deze gebruiken we binnen onze beide veiligheidsregio’s om
onze eigen noodverordening aan te passen en/of te vernieuwen.

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.
Onderwerpen communicatie van 18 tot en met 22 mei en vooruitkijkend:
 Uitleg bij versoepelde maatregelen per 1 juni naar aanleiding van de persconferentie op 19 mei.
 Vasthouden aan de centrale boodschap ‘Houd afstand en vermijd drukte’.
 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.
Documentaire veiligheidsregio’s GV en FL tijdens coronavirus
In opdracht van de voorzitters van de samenwerkende veiligheidsregio’s is de afgelopen weken gewerkt aan
een mini documentaire over de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tijdens de corona crisistijd.
De documentaire ‘De lakmoesproef - hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe
onze (hulp)diensten optrekken in een crisis die in niets is te vergelijken met voorgaande incidenten en crises. In
ruim twintig minuten schetst de documentaire hoe de samenwerking vorm kreeg tijdens de plotselinge
opkomst van het coronavirus. Beelden zijn geschoten op uiteenlopende locaties; voorzitters van de twee
veiligheidsregio’s en vertegenwoordigers van de kolommen GGD, Bevolkingszorg en Brandweer lichten toe hoe
hun werk ineens een heel ander karakter kreeg. Daarnaast vertellen partners als Politie Midden-Nederland en
Koninklijke Landmacht over hun ervaringen tijdens de coronacrisis.
Een uniek kijkje in de keuken van de crisisorganisatie tijdens een ‘warme fase’. De trailer van de documentaire
is hier te bekijken. De regionale zenders Omroep Flevoland en Noord Holland Nieuws behandelen zondag 24
mei de documentaire als item. Tegelijkertijd wordt de documentaire gelanceerd via het YouTubekanaal van de
samenwerkende veiligheidsregio’s. Lokale, regionale en landelijke media ontvangen hierover een persbericht
en daarnaast wordt de documentaire breed gedeeld via onder andere de online kanalen van de kolommen en
gemeenten binnen de beide veiligheidsregio’s.
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