
    

 

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 2 juli 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). 
 
Vanaf 1 juli is Nederland over van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’. Hiermee hebben we 
hernieuwde vrijheden gekregen, maar het blijft van belang om de coronamaatregelen te blijven volgen. Met  
de nieuwe situatie is er weer ruimte om kleinschalige evenementen te organiseren. In het RBT stond deze  
keer centraal wat het evenementenbeleid in coronatijd is en hoe we hier als regio mee omgaan. 
 
Crisisstructuren, landelijk en regionaal, passen zich aan op de zomerperiode. Op veel plekken treedt een 
zogenaamd zomerrooster in. Ook in het RBT van Gooi en Vechtstreek is afgesproken om de vergaderfrequentie 
te verlagen naar eens per drie weken. De regionale crisisorganisatie blijft op hoofdlijnen overeind met een 
kernbezetting om snel te kunnen reageren als het onverhoopt toch ergens mis gaat.   

 
De eerstvolgende RBT-vergadering is op woensdag 22 juli 2020. De dag erna kunt u een nieuwe editie van deze 
nieuwsbrief tegemoet zien. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
Deze week komt het ROT niet bij elkaar. Tijdens het eerstvolgende ROT van donderdag 9 juli komen de 
volgende gespreksonderwerpen aan de orde: 
 

• De rol van het ROT in en na de zomerperiode. 

• Eenduidig omgaan met grotere evenementen in beide regio’s gedurende de rest van het jaar,  
aansluitend bij wat hierover is besproken in beide RBT’s. 

• Voorbereiding op mogelijke thema’s en bedreigingen die kunnen gaan spelen in beide regio’s, de 
bijbehorende verantwoordelijkheden op landelijk, regionaal en lokaal niveau en de betekenis voor  
de partijen die bij de aanpak van de crisis betrokken zijn. 

 



GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek 

 
Actueel beeld 
Van 1 juni tot en met 30 juni zijn 5.259 mensen getest in de teststraat in Bussum. Hiervan zijn 64 personen  
(ook na bron- en contactonderzoek) positief gebleken. Van 402 mensen is de uitslag nog niet bekend. Zij zijn 
gisteren en eergisteren getest. Het aantal testaanvragen voor kinderen onder de 6 jaar is teruggelopen sinds 
het RIVM het beleid voor neusverkouden kinderen heeft gewijzigd. Actuele cijfers over het coronavirus zijn te 
vinden in het coronadashboard van GGD Gooi en Vechtstreek. 
 
Het coronabeeld in de verpleeg- en verzorgingshuizen is stabiel en rustig. Men is alert op nieuwe gevallen van 
corona nu de versoepeling van de bezoekregeling is uitgebreid. Bewoners met verschijnselen worden meteen 
in quarantaine geplaatst.  
 
Stand van zaken 
De GGD is haar organisatie aan het aanpassen op het komende half jaar, waarin zij naar verwachting nog heel 
veel mensen zal testen, in de hoop daarmee een tweede golf te voorkomen. Per 1 juli zijn er twee GGD-
collega’s aangesteld die als duo de rol van coördinator van het GGD-coronateam gaan invullen. Tot in ieder 
geval het einde van het jaar is een tweede arts infectieziektenbestrijding aangetrokken. Voor hetzelfde 
tijdsbestek wordt het coronatestteam hoofdzakelijk bemenst met nieuwe, gedetacheerde collega’s. 
 
Het GGD-crisisteam komt niet meer elke dag bijeen, maar wordt omgevormd tot een meer regulier overleg. 
Aan de GGD is verzekerd dat de kosten van de inspanningen landelijk worden gedragen. Vrijdag 3 juli spreekt 
de directeur Publieke Gezondheid de zorginstellingen in de regio tijdens het regionaal crisisteam zorg. Ook dit 
overlegorgaan wordt afgebouwd. De GGD is op zoek naar een andere locatie voor een teststraat: een locatie 
die meer beschut is tegen zon, weer en wind dan de huidige teststraat in Bussum. 

RIVM-gedragsonderzoek corona 
In april heeft de eerste ronde van het RIVM-gedragsonderzoek plaatsgevonden. De GGD heeft de resultaten 
per mail gerapporteerd en deze op haar website gepubliceerd. Van 27 mei tot 1 juni vond in de regio wederom 
een RIVM-onderzoek plaats. De GGD heeft ook dit keer het onderzoek uitgezet via sociale media. Verder heeft 
de GGD bestuurders en raadsleden benaderd om de oproep voor deelname te delen. Vulden de eerste keer 
bijna 1.500 inwoners de vragenlijst in, deze keer was het minder dan de helft. Helaas is dit aantal niet alleen 
veel te weinig (minder dan 1% van de inwoners in de regio), maar ook niet representatief, omdat het veelal 
hoogopgeleide vrouwen betrof in de leeftijdscategorie 40-60 jaar.  
 
Wil de epidemioloog van de GGD iets kunnen afleiden uit de resultaten, dan moeten de aantallen hoger zijn en 
de respondenten meer divers. Vanaf donderdag 9 juli staat de link voor het laatste RIVM-onderzoek open. Ook 
deze keer benadert de GGD bestuurders en raadsleden om hier aandacht voor te vragen. Mochten de aantallen 
het toelaten, dan zet de epidemioloog de resultaten van het eerste en laatste onderzoek tegen elkaar af en 
deelt de resultaten. 
 
Voor vragen over de GGD Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met de directeur Publieke Gezondheid, 
René Stumpel (r.stumpel@ggdgv.nl).  

Bevolkingszorg 

Binnen Bevolkingszorg ligt de focus op dit moment op de implementatie van de nieuwe noodverordening die 

op woensdag 1 juli is ingegaan. Tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni kondigde het kabinet meer 

versoepelingen aan van de coronamaatregelen dan eerder verwacht. Zo is er bijvoorbeeld binnen en buiten 

geen maximum aantal mensen meer dat mag samenkomen, zolang iedereen de basisregels naleeft. Casino’s, 

sauna’s en sportscholen zijn weer open, maar discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. 

 

Bevolkingszorg en het Informatie- en Adviescentrum (IAC) COVID-19 geven waar nodig duiding aan de 

versoepelingen en de van kracht blijvende maatregelen. Zij blijven vooralsnog paraat voor gemeenten in  

Gooi en Vechtstreek en Flevoland bij eventuele vraagstukken en knelpunten. 

 

http://www.ggdgv.nl/coronadashboard
https://www.ggdgv.nl/nieuws/uitkomsten-rivm-onderzoek-houden-we-corona-maatregelen-vol/


Politie 

Het beeld vanuit de politie-eenheden in Midden-Nederland is dat het rustig is qua meldingen over COVID-19. 

Mensen houden zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen, al lijken ze de 1,5 meter afstand 

vaker los te laten. Er blijft wel maatschappelijke onrust bestaan. Dit blijkt uit het sentiment op sociale media en 

de actiebereidheid vanuit de samenleving tegen de coronamaatregelen. Op sociale media weten tegenstanders 

van het coronabeleid elkaar nog steeds in groten getale te vinden. Binnen groepen met dit thema heerst een 

sterk anti-overheid-sentiment. 

 

In Utrecht is voor zaterdag 4 juli een demonstratie aangekondigd die zich richt tegen de coronamaatregelen,  

de noodverordening en politiegeweld. Voor de preparatie op deze demonstratie is een Staf Grootschalig en 

Bijzonder Optreden (SGBO) ingesteld. In Gooi en Vechtstreek is vooralsnog geen sprake van een dergelijke 

grote demonstratie. 

 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is nog steeds laag. Gezien de 

landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen, kan de brandweer ook diverse intern ingevoerde 

maatregelen afbouwen. De organisatie werkt zo veel mogelijk toe naar een normale situatie, uiteraard nog 

steeds wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de andere basisregels. 
 

Defensie 
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Gooi en 

Vechtstreek. Er lopen ook geen aanvragen hiervoor. 
 
Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie 
en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te 
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de informatie-
voorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld 

• Rond de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli heeft het RAC gemeenten voorzien van 
landelijke communicatiemiddelen, kernboodschappen en tips voor betekenisgeving in deze nieuwe fase. 

• Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is ontbonden. Het RAC onderhoudt contacten met de 
nieuwe landelijke programmadirectie Communicatie COVID-19 (CC-19). 

• Het RAC werkt aan een plan van aanpak voor gemeenten voor de zomerperiode. Deze is gericht op het 
aangaan van dialoog en interactie met inwoners en organisaties. Er blijft aandacht voor communicatie over 
de coronamaatregelen waar nodig. Gezien de groeiende weerstand verschuift de focus echter steeds meer 
naar het behouden van vertrouwen in de overheid, zodat mensen de maatregelen blijven opvolgen. 

• Het RAC denkt in overleg met het RBT, het ROT, de verschillende disciplines en de communicatie-
contactpersonen bij gemeenten na over haar rol in en na de zomer en bij verdere afschaling van de 
crisisstructuur. 


