
    

 

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 27 mei 2020. 
 

Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek 
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). 
 

Nieuwe noodverordening per 1 juni a.s. 
Met de verdere versoepeling van de maatregelen zal ook een nieuwe noodverordening van toepassing zijn. De 
voorzitters van de veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in onderlinge afstemming 
besloten gebruik te maken van hun bevoegdheid tot het maken van een uitzondering. Het eerder genomen 
besluit om de toiletten bij campings, vakantieparken e.d. open te stellen in de regio Gooi en Vechtstreek blijft 
hiermee ook na 1 juni aanstaande van kracht.  
 
Strategische agenda; 
De Burgemeester van Huizen is de trekker van het proces rondom de strategische agenda van het 
RBT.  Voorgesteld is om thema’s te benoemen en daaraan een portefeuillehouder te koppelen (lid RBT). 
Uiteraard is de uitwerking  (RBT van de crisisorganisatie of Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio) van de 
strategische agenda afhankelijk van de nieuwe COVID-wet en het mogelijk afschalen van GRIP 4. 
De aanstaande COVID-wet is meteen het eerste thema. Burgemeester Han Ter Heegde (GM) en voorzitter 
burgemeester Pieter Broertjes gaan de concept wet op haar merites beoordelen. De concept wet wordt één 
dezer dagen verstuurd binnen de veiligheidsregio’s. 
 
Handhaving  
De maatschappij gaat langzaam verder open en de druk op de handhaving neemt verder toe. Aankomende 
maandag 1 juni, 12.00 mag de horeca weer van start. Terrassen gaan open en binnen mogen tot 30 personen 
zitten, uiteraard alles met in acht name van de 1,5 meter afstand. De horeca krijgt eerste prioriteit in 
handhaving. De horecaondernemer is in eerste instantie verantwoordelijk voor naleving van de 
regels.  Handhaving krijgt de opdracht op te treden bij excessen. Hiervoor zal op korte termijn voor de 
handhavers een duidelijke omschrijving beschikbaar zijn van wat er onder exces wordt verstaan, met 
sprekende voorbeelden die het handhaven vergemakkelijken. 
 

(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. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s. 
 
  



Naleving maatregelen 
Tijdens het ROT van 25 mei 2020 is teruggekeken naar het verloop van Hemelvaartsdag. De conclusie is dat het 
bij stranden, parken, recreatiegebieden, op het water en in winkelstraten behoorlijk druk is geweest, maar wel 
beheersbaar. Soms grepen ondernemers zelf al in, zoals bij Bataviastad. Zij riepen mensen op via social media 
om niet meer te komen. Het surveilleren op het water, wat door een goede samenwerking tussen verschillende 
kolommen kon plaatsvinden, was goed bevallen. Wijdemeren wil hier wel een vervolg aan geven. Boa’s hebben 
mensen op het water boten vooral aangesproken en dat bleek ook voldoende. Er is geconstateerd dat Boa’s 
momenteel niet het juiste mandaat hebben om boetes uit te delen als zij elders surveilleren. Dit wordt nog 
besproken in beide RBT’s.  
 
Vervolgens is de communicatiestrategie besproken voor de komende periode waarin de versoepelende 
maatregelen van kracht gaan. Het blijkt toch dat steeds meer mensen erop uitgaan, waarbij het afstand 
houden niet altijd gehanteerd wordt. Ook het vermijden van drukke plekken valt niet mee met het mooie weer. 
Voor het Pinksterweekend wordt ook weer mooi weer verwacht en drukte. Er is besproken wat er gedaan kan 
worden om dit in goede banen te leiden. Besloten is om meer inzet van interactieve communicatie en 
herhaling van boodschappen in te zetten, zoals gegeven vanuit het NKC. Met interactieve communicatie wordt 
verstaan dat gemeenten meer in gesprek gaan met ondernemers, zodat ondernemers hun eigen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen bij het bedenken van oplossingen als bijvoorbeeld straks de terrassen en 
restaurants weer open gaan. Ondernemers kennen hun publiek over het algemeen en als zij hen aanspreken is 
dat toch anders dan wanneer een Boa dat doet.  
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek 
Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus is gelijk gebleven ten opzichte van vorige 
week. Er zijn 53 inwoners overleden; 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. 3 van deze patiënten liggen op de 
IC. Uit het wekelijks overleg met het Regionaal Crisisteam Zorg komt een stabiel beeld naar voren in de 
verpleeg- en verzorgingssector. De bezoekregeling in de verpleeghuizen kan met ingang van deze week worden 
verruimd voor alle locaties die aan de voorwaarden voldoen (bijv. geen besmettingen in huis). In onze 
teststraat zijn in totaal 964 mensen getest en t/m vorige week was bij 13 procent sprake van een positieve 
testuitslag. In de afgelopen weken was dit respectievelijk 1 en 2 procent.  

Nieuw testbeleid  
Vanaf 1 juni kan iedereen met milde coronaklachten kosteloos bij de GGD worden getest. De GGD maakt zich 
op om per dag 500 mensen te testen, zeven dagen per week. Er wordt hiervoor een tweede teststraat 
voorbereid elders in de regio. Via een gratis landelijk telefoonnummer kunnen inwoners hun testafspraak 
inplannen. Het telefoonnummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt en is vanaf dat moment zeven 
dagen per week, van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde 
klachten heeft passend bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de test geen zin. Bij het maken van de 
afspraak wordt door de medewerker van het landelijke callcenter een aantal vragen gesteld over de aard van 
de klachten. Ook wordt ter identificatie een BSN-nummer gevraagd. Het streven is om de test zo snel mogelijk 
in te plannen, in principe de volgende dag.  
 
Bij het schrijven van deze brief was er nog veel niet bekend over de landelijke communicatiecampagne over het 
nieuwe testbeleid. Via de communicatiekanalen van de GGD en de gemeenten worden onze inwoners hier 
nader over geïnformeerd. Kijk hier voor meer informatie over de corona-test en de uitgebreide 
testmogelijkheid: vanaf 1 juni testen op corona. 
 
Testuitslag en bron- en contactonderzoek (BCO) 
De testuitslag wordt binnen 48 uur telefonisch doorgegeven. Bij een negatieve uitslag (geen corona) belt het 
landelijke afsprakenbureau. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD contact op. Daarbij start de GGD het 
bron- en contactonderzoek. Besmette personen gaan in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/27/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten


verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek 
naar voren komen, worden ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele 
gezondheidsklachten. Naast testen en traceren blijft het voor alle inwoners van groot belang om de 
hygiënemaatregelen op te volgen en de 1,5 meter afstand te bewaren. 
 
Landelijk onderzoek 
Donderdag 28 mei start de tweede ronde van het gedragsonderzoek naar de verschillende belevingsaspecten 
van de coronacrisis, dat het RIVM samen met alle GGD’en in het land uitvoert. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

Bevolkingszorg 
Stafsectie Bevolkingszorg 
Het beantwoorden van vragen is door de stafsectie Bevolkingszorg bij het informatie adviescentrum corona 
(IAC) gelegd in opdracht van de Operationeel Leider en de Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Daarbij 
wordt ondersteuning geleverd door een groot deel van de personele capaciteit van de sectie Bevolkingszorg. In 
de komende tijd wordt gekeken welke ondersteuning onze algemeen commandant in het ROT vanuit de 
stafsectie Bevolkingszorg, vanuit de werkgroepen Bevolkingszorg en vanuit de gemeenten verder nodig heeft. 
Hierover wordt overleg gevoerd met de Operationeel leider en de coördinerende gemeentesecretarissen.  
 

Informatie adviescentrum corona (IAC) 
De aangepaste noodverordening zal binnenkort worden gepubliceerd. Naar verwachting net voor of in het 
weekend. Op basis van de landelijk verschenen concepten stromen inmiddels de vragen van gemeenten 
binnen. Er wordt meer vrijheid gegeven en men zoekt erg naar de grenzen die de verordening (nog) stelt. Het 
IAC streeft naar beantwoording van alle vragen binnen drie werkdagen, maar als een vraag ook in het ROT of 
RBT moet worden besproken, kan het iets langer duren. Het multidisciplinaire IAC heeft versterking gekregen 
vanuit de brandweer voor ondersteuning en voor de inhoudelijke brandweer- of veiligheid gerelateerde 
vragen. 
 
De Q&A’s, bedoeld om gemeenten handvatten te geven bij het beantwoorden van de lokale vragen over met 
name de (nood)verordening, staan inmiddels in LCMS. Deze Q&A’s worden regelmatig vernieuwd, en iedereen 
met toegang tot LCMS kan hier kennis van nemen. Het is de bedoeling dat gemeenten in eerste instantie 
proberen zelf een antwoord te geven op vragen vanuit hun gemeente. Wanneer dit niet lukt (onduidelijke 
regelgeving, verschillende interpretaties of multidisciplinare benadering), kunnen ze het vraagstuk voorleggen 
bij het IAC. 
 
Focus voor de komende week 
1 juni gaat de nieuwe noodverordening in en daarmee de regels rondom bijvoorbeeld horeca. Voor die tijd 
zullen wij zoveel mogelijk duidelijkheid proberen te krijgen en te geven omtrent het toepassen van de 
gewijzigde verordening. Dinsdag 2 juni gaan we de balans opmaken. En proberen zo snel mogelijk de in het 
pinksterweekend ontvangen vragen te beantwoorden. 
 

Politie 
De politie merkt dat het draagvlak voor de coronamaatregelen onder de bevolking afneemt, maar men zich er 
nog wel aan lijkt te houden.  

 Rond Hemelvaartsdag is het extra druk geweest in de publieke ruimte, waarbij er op verschillende locaties 
gehandhaafd moest worden. Naar verwachting zal het rond Pinksteren ook weer extra druk worden.  

 De jeugdoverlast neemt wat toe. Er vormen zich regelmatiger groepen onder de jeugd, waarbij zij de 1,5 
meter niet in acht nemen. Over het algemeen volstaat het nog om te waarschuwen. 

 Het aantal demonstraties tegen het coronabeleid neemt (landelijk) toe. Er wordt opgeroepen om op 29 
mei bij alle slachthuizen, maar ook bij supermarkten te demonstreren. Ook is er oproepen om in Den Haag 
en verdeeld over het land te demonstreren. De informatieorganisatie van de politie blijft monitoren wat de 
impact voor Midden-Nederland zal zijn. 

 



Brandweer 

Continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is nog goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag. De focus 
bij de brandweer ligt op het  inrichten van een COVID-19 teststraat bij een brandweerkazerne aan de zuidzijde 
van regio Gooi en Vechtstreek. De brandweer anticipeert op de versoepeling van de maatregelen en bereidt 
een eigen stappenplan voor binnen de brandweerorganisatie. 
 

Op Hemelvaartsdag zijn er door de gemeentes 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.  
 

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 omgevingsanalyse en de landelijke 
ontwikkelingen. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD dagelijks kernboodschappen en communicatietips 
om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC ook de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de 
communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
Actueel beeld 
De landelijke campagne: ‘alleen samen krijgen wij corona onder controle’ is aangepast naar:  ‘Alleen wordt iets 
meer samen. We kunnen samen naar buiten. En als het druk is keren we om’. Het RAC heeft de 
communicatiestrategie hierop aangepast en besproken in het ROT. 
 
De omgevingsanalyse laat zien dat er wat meer kritiek is op de 1,5 meter maatregel. Zo is er een 
Facebookgroep ‘nee, tegen 1,5 meter’ en heeft Maurice de Hond een website: ‘smartexit.nu’. Het RAC blijft 
deze groepen monitoren en past daar zo nodig de communicatiestrategie op aan. 
 
Het RAC adviseert de gemeenten om de basisregels in simpele bewoordingen zo veel mogelijk te herhalen ook 
met icoontjes. Hierbij ook rekening houdend met mensen met een visuele beperking. Andere tips naar de 
gemeenten zijn: 
 
- Verwijzen naar alternatieven voor drukke plekken 
- Oproep van premier Rutte: betrekken jongeren. Het RAC heeft de communicatiecollega’s gevraagd om 

lokaal na te denken hoe zij aan de oproep gehoor kunnen geven en dit te delen met de veiligheidsregio. 
- Burgemeester komt op voor handhavers 

- Kernboodschap: Blijf je aan de regels houden, zodat iedereen de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. 

- Boven aan de coronapagina op de website eerst de basisregels 

- Maak de gezichten achter de cijfers zichtbaar, zodat het niet een abstract getal wordt. Bijv. neem deel aan 

de KRO actie om op 1 juni een kaarsje aan te steken voor de slachtoffers en de medewerkers in de zorg. 

- Voor het pinksterweekend en 1 juni (versoepeling diverse maatregelen) komen landelijke visuals die 
gedeeld worden via de gemeentelijke kanalen. 

 
Documentaire veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De documentaire ‘De lakmoesproef- hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe 
hulpdiensten van twee veiligheidsregio’s optrekken in een crisis die in niets te vergelijken is met voorgaande 
incidenten en crises. In de vorige nieuwsbrief kreeg u al de link naar de trailer. Voor de hele documentaire klik 
hier.  
 
 

https://samen.vrfgv.nl/

