
    
 

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 3 juni 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). 
 
Het RBT van 3 juni had een functioneel karakter, waarbij de leden tevreden terugkeken op afgelopen 
Pinksterweekeinde. De onderlinge samenwerking tussen de kolommen en gemeenten is zeer goed verlopen. 
De heropening van de horeca is praktisch probleemloos verlopen in de gehele regio. “Veel maatwerk heeft 
geleid tot weinig zorgen”, aldus de leden. 
  
De leden van het RBT hebben kennisgenomen en ingestemd met de gezamenlijke reactie van Veiligheidsregio’s 
Gooi en Vechtstreek en Flevoland op de reactie van de VNG en NGB op het concept wetsvoorstel Tijdelijke Wet 
COVID-19. Tenslotte is er kennisgenomen van het voorgestelde handelingsperspectief voor de regionale 
handhaving. 
  
Vanaf volgende week staat de strategische agenda van de VR Gooi en Vechtstreek centraal in het RBT. 
 

(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.  
 
Actueel beeld 
In het ROT van 28 mei is onder andere besproken dat we in de controlefase zijn gekomen als het gaat om het 
beheersbaar houden van het virus. Ook is er een dashboard in het leven geroepen dat regionaal informatie 
geeft over o.a. het aantal ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen in steden. Op deze manier kunnen er 
lokaal en regionaal gerichter maatregelen genomen worden. De GGD heeft voorbereidingen getroffen voor de 
teststraten/callcentra. Verder is aan de orde gekomen dat de toiletvoorzieningen in de twee veiligheidsregio’s 
open blijven. In het ROT is ook stilgestaan bij (strategische) thema’s (worstcase) scenario’s.  
 
Het optionele ROT van 2 juni is komen te vervallen. Met name omdat het Pinksterweekend positief en rustig is 
verlopen. Dat gold ook voor de versoepelde maatregelen per 1 juni, waarbij horeca en terrassen weer werden 
geopend.  
 

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 
Actueel beeld in Gooi en Vechtstreek 
Het coronabeeld in de regio is stabiel en het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus is 
wederom gelijk gebleven. Ons coronadashboard geeft een overzicht van de actuele cijfers in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Hier ziet u in één oogopslag bijvoorbeeld het aantal bezoekers in onze teststraat, het aantal 

https://www.ggdgv.nl/coronadashboard/


positief geteste bezoekers, het aantal telefoontjes, maar ook de overledenen en de opgenomen patiënten in 
het ziekenhuis.   
 
Nieuw testbeleid  
Vanaf 1 juni kan iedereen met coronaklachten kosteloos bij de GGD worden getest. De GGD kan per dag 500 
mensen testen, zeven dagen per week. Er is hiervoor een tweede teststraat beschikbaar in Loosdrecht. Ook zijn 
er extra mensen ingezet om dit mogelijk te maken. Via 0800-1202 kunnen inwoners hun testafspraak inplannen. 
Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die klachten heeft passend bij het coronavirus. Zonder klachten 
heeft de test geen zin. We zien, deze eerste dagen, een enorme toeloop van het aantal mensen dat zich laat 
testen. Hadden we vorige week nog gemiddeld 20 personen in de teststraat, nu loopt het aantal op naar ruim 
honderd. Overigens is het aantal positieven op dit moment ongeveer één procent.  
 
Coronatest kinderen tot 12 jaar 
Belangrijk vraagstuk is hoe we om moeten gaan met verkouden kinderen tot 12 jaar, waarvan er altijd veel zijn. 
Wij pleiten voor terughoudendheid in het testen bij deze jonge doelgroep: het afnemen van de test kan een 
traumatische gebeurtenis zijn en wij verwachten weinig tot geen positieve resultaten. Een test achten wij 
alleen geïndiceerd bij een afwijkend klachtenpatroon of bij een ongewoon aantal klachten in een groep. Wij 
maken ons meer zorgen over de medewerkers van een kinderdagverblijf die verkoudheidsklachten hebben. 
Ouders die bellen voor een test van hun kind worden door de landelijke afsprakenlijn doorgezet naar de GGD. 
Een triageteam van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Jeugd en Gezin helpt ons om de toestroom te 
beoordelen en af te wegen of een test echt noodzakelijk is. Wij dringen aan op landelijke RIVM richtlijnen die 
hier een duidelijker kader voor geven. Op een aantal kinderdagverblijven worden kinderen die verkouden zijn 
nu niet opgevangen. 
 
Financiering 
Met VWS is een proces gestart dat moet leiden tot vergoeding van de kosten die de GGD voor de bestrijding 
van het coronavirus heeft moeten maken. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de Directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  
 

Bevolkingszorg 
Sinds 1 juni krijgt iedereen meer ruimte. Voor de versoepelingen van de coronamaatregelen, zoals 
aangekondigd door het Rijk, is een nieuwe noodverordening opgesteld. De juridische werkgroepen van 
Bevolkingszorg hebben de landelijke modelnoodverordening omgezet naar een regionale versie voor zowel 
Flevoland als Gooi en Vechtstreek.  
 
Deze verruiming levert zoals verwacht ook vragen op. De gemeenten krijgen veel vragen van organisaties en 
particulieren wat de regels in de noodverordening voor hun betekenen. Bevolkingszorg ondersteunt de 
gemeenten via het Informatie Adviescentrum Corona (IAC) met het beantwoorden van die vragen en houdt 
daarbij goed in de gaten dat de vragen eenduidig door de veiligheidsregio worden beantwoord.  
 
Daarnaast heeft de werkgroep handhaving van Bevolkingszorg een handelingskader opgesteld voor de 
handhavers op straat zodat ook zij weten wat mag en niet mag. Verder is de stafsectie Bevolkingszorg in kaart 
aan het brengen hoeveel nertsfokkerijen en slachthuizen er in Flevoland zijn om zo in te kunnen spelen op 
eventuele nieuwe ontwikkelingen. 

Politie 
Het SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) zal vanaf 8 juni worden afgeschaald. De reeds bestaande 
projectorganisatie vervangt de staf. De twee Algemeen Commandanten Politie (Hoofden Ordehandhaving) 
blijven aan het ROT verbonden. 
 
Drie keer per week (ma-wo-vr) zal landelijke informatievraag worden aangeleverd (signalen maatschappelijke 
onrust in het kader van Covid19, andere covid-19-incidenten, inzicht in trends/ontwikkelingen andere 
terreinen). 
 



Verder is er dit moment een heel rustig beeld in relatie tot corona. Afgelopen week zijn er enkele meldingen 
geweest van overlast van jeugd. De jongeren die nog aanwezig zijn als de politie ter plaatse komt zijn 
aanspreekbaar en vertrekken na het opruimen van eventuele rommel op verzoek van de politie. Daarnaast 
waren er enkele meldingen van barbecues of feestjes in tuinen bij mensen. Ook hier werd een gesprek gevoerd 
en in een enkel geval waarschuwend opgetreden. 
 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) is nog goed op orde e het 
ziekteverzuim is nog steeds laag. De focus ligt op de invoering van een eigen stappenplan binnen de 
brandweerorganisatie, gericht op de versoepeling van maatregelen. Er zijn inmiddels twee COVID19 teststraten 
ingericht bij de brandweerkazernes in Loosdrecht en in Almere Stad. Daarnaast hebben we in het weekend van 
30 en 31 mei de handhaving op het water in Loosdrecht en Naarden ondersteund met het leveren van boten, 
schippers en bemanningsleden.  
  

Defensie 
De militaire ondersteuning in de zorginstellingen in Almere en Lelystad liepen vrijdag 29 mei beiden af. Er 
wordt niet verwacht dat verdere steunverzoeken vanuit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) sector 
worden gehonoreerd. Dit vanwege het feit dat aan de ene kant de druk op de zorg nu stabiliseert, aan de 
andere kant omdat Defensie de normale bedrijfsvoering weer gaat oppakken. Daarbij is de inzet van ons 
medisch personeel benodigd. Dat wil niet zeggen dat steunverzoeken niet gedaan mogen worden, maar ze 
zullen kritischer bekeken worden. 
 
Defensie kijkt positief terug op de totaal drie inzetten die gedaan zijn in Flevoland. Aan beide zijden zijn weer 
lessen geleerd. Voor onze mensen het werken in de zorg (waar ze zich normaal richten op trauma), en aan de 
kant van de instellingen het werken onder crisisomstandigheden (wat voor Defensie weer een kerntaak is). 

 

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 regelmatig 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.  
 
Actueel beeld 
Sinds de vorige nieuwsbrief stond de crisiscommunicatie in het teken van het Pinksterweekend en de opening 
van terrassen en horeca, en de oproep om drukke plekken te vermijden. De komende dagen ligt de aandacht 
op betekenisgeving over de rol van boa’s, de reisadviezen vanaf 15 juni die gisteravond bekend zijn gemaakt 
tijdens de persconferentie van het kabinet, en het volledig opengaan van basisscholen en kinderopvang en het 
daarbij sluiten van de noodopvang overdag tijdens werkdagen. 
 
Informatievoorziening naar de bevolking ligt met name bij heldere uitleg over de maatregelen. Opnieuw 
adviseert het RAC de gemeenten om simpele bewoordingen te gebruiken in hun communicatie-uitingen. 
Speciale aandacht gaat deze week weer naar mensen met een visuele of auditieve beperking. Het doel is dat 
iedereen de mogelijkheid krijgt om zich goed aan de maatregelen te kunnen houden.  


