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 29 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).
Op 28 juli is het RBT bijeen geweest onder meer ter voorbereiding op een extra Veiligheidsberaad op 29 juli
over de toename van besmettingen en eventuele aanvullende maatregelen. Het actuele beeld in de regio Gooi
en Vechtstreek is gedeeld in het RBT; het beeld is rustig blijkt uit de omgevingsanalyses voor onze regio. Het
landelijk beeld is echter dat mensen zich minder goed houden aan de bestaande maatregelen: vermijd drukte
en houd 1,5 meter afstand. Het aantal besmettingen stijgt landelijk.
Vooral in de horeca blijkt het handhaven van regels lastig, ook in Gooi en Vechtstreek. Horecaondernemers zijn
hiervoor primair zelf verantwoordelijk. Zaak is dat gemeenten met de horecaondernemers opnieuw in gesprek
gaan hoe met deze problematiek om te gaan en hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Als uiterste
middel kan worden gedacht aan boetes, maar alleen als andere inzet echt niet werkt. Het is zaak om hierbij ook
communicatief aandacht te geven aan het gedrag van de gasten. Burgemeesters kunnen vanuit hun
boegbeeldfunctie hierin een rol spelen en inwoners en gasten van de lokale horeca oproepen de maatregelen
te respecteren. Dit idee van het regionaal actiecentrum communicatie wordt lokaal verder uitgewerkt.
Ook is gesproken over landelijke evenementen in de rest van dit jaar. Dit onderwerp is meegenomen naar het
Veiligheidsberaad van 29 juli, maar is daar nog niet expliciet aan de orde geweest
De landelijke handreiking demonstraties en het bijbehorende handelingsperspectief stond geagendeerd en er
is besloten deze als uitgangspunt te hanteren voor Gooi en Vechtstreek.
De eerstvolgende RBT-vergadering is op woensdag 19 augustus 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
Actueel beeld
In het ROT van 30 juli is onder andere gesproken over communicatie en scenario’s m.b.t. lokale en regionale
uitbraken van het coronavirus. Signalen uit de omgeving tonen aan dat de aandacht voor de maatregelen
verslapt. In de mail aan alle communicatieadviseurs van de gemeenten is verzocht om de geldende
maatregelen te blijven herhalen via de gemeentelijke kanalen: vermijd drukke plekken, houd anderhalve meter

afstand van mensen waar je geen huishouden mee deelt, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Ook zijn er
landelijke communicatiemiddelen gedeeld met de communicatieadviseurs over het Islamitisch Offerfeest op 31
juli.
Inzake de scenario’s m.b.t. lokale en regionale uitbraken van het Coronavirus zal de planningssectie van het
ROT, in afstemming met andere betrokkenen, een kaderdocument met mogelijke maatregelen opstellen voor
de beide regio’s. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen c.q. afspraken.
Verder is benadrukt, dat bij evenementen en spontane bijeenkomsten (groepen jongeren, feesten e.d.) en in
de horeca e.d. de vastgestelde handelingskaders gelden, onder meer aanspreken, waarschuwen, handhaven.

GGD/GHOR Gooi en Vechtstreek
Bezoek van de Inspectie
Om te beoordelen of de GGD alles conform de corona richtlijnen uitvoeren, heeft de GGD dinsdag 21 juli
bezoek gehad van de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). Zij inspecteert komende weken alle GGD-en in
Nederland. Onderwerp van het onderzoek is de werkwijze in de teststraat, en de uitvoering van het bron- en
contactonderzoek (BCO).
In de terugkoppeling toonden de inspecteurs zich zeer tevreden over de gang van zaken. Op alle verschillende
aspecten scoorde de GGD groen: de invulling van de randvoorwaarden, de kwaliteit, het onderkennen van
risicogroepen, de kwaliteit van de testen, de kwaliteit van het bron- en contactonderzoek, samenwerken en
opschalen. De inspecteurs benoemden speciaal de open en plezierige sfeer in de organisatie
Testen in Gooi en Vechtstreek
De landelijke trend dat meer mensen zich laten testen doet zich ook in Gooi en Vechtstreek voor. Gezien deze
toename heeft de GGD vanaf vrijdag 24 juli de openingstijden van de teststraat in Bussum verruimd: van
maandag tot en met vrijdag is de teststraat ook ‘s avonds geopend tot 20.00 uur. Daarnaast is de testcapaciteit
in het weekend verdubbeld door een tweede testlijn binnen de teststraat te starten. Door de uitbreiding van de
capaciteit kunnen de inwoners binnen 24 uur terecht voor een test. De GGD monitort het aantal testaanvragen
nauwgezet en schakelt hier met de testcapaciteit direct op. GGD GHOR Nederland doet momenteel onderzoek
naar de oorzaken van de plotselinge stijging.
Van vrijdag 24 juli tot en met woensdag 29 juli zijn in totaal 2274 mensen getest. 17 mensen zijn positief
bevonden; de uitslagen van 29 juli zijn nog niet bekend. Het corona dashboard van de GGD wordt dagelijks
geüpdatet.
Laatste ronde RIVM gedragsonderzoek
Van 9 juli tot 13 juli vond het laatste RIVM gedragsonderzoek in de regio plaats. De GGD heeft ook dit keer het
onderzoek uitgezet via sociale media en de website. Tevens heeft de GGD bestuurders en raadsleden benaderd
om de oproep voor deelname te delen. Dit heeft geresulteerd in een kleine 6000 views van de tweets en iets
meer dan 300 interacties.
Vulden in april -het eerste onderzoek- bijna 1500 inwoners de vragenlijst in, deze laatste keer waren het er 824.
Helaas is dit aantal te laag om de resultaten te kunnen generaliseren naar de gehele bevolking van regio Gooi
en Vechtstreek. In de link de landelijke resultaten RIVM gedragsonderzoek.
Coronatest website voor maken afspraken
Per 12 augustus is de coronatest website beschikbaar: een digitaal portaal waar mensen via een beveiligde
omgeving (DigID) een afspraak kunnen inplannen voor een testafspraak. Het ontvangen van de negatieve
uitslag verloopt via het landelijke callcenter, tenzij iemand heeft aangegeven deze via het portaal te willen
inzien. Positieve uitslagen worden zoals gebruikelijk via de GGD-en meegedeeld in het kader van het protocol
Bron en Contactonderzoek.
Coronamelder
Het Ministerie VWS werkt, als aanvulling op het bron- en contactonderzoek door de GGD-en, aan een app die
de naam Coronamelder gaat krijgen. Deze ‘notificatie-app’ stuurt de gebruiker een bericht als hij of zij 15

minuten of langer in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Op 17 augustus start
er een pilot in twee regio’s bij de GGD-en Twente en Rotterdam-Rijnmond, waarbij bewoners in die regio’s de
app kunnen gaan gebruiken. In deze pilot moet onder andere duidelijk worden wat de app betekent voor de
werkprocessen van de GGD-en.
Het voorstel van VWS is om de landelijke lancering op 1 september te doen. Op dat moment zal VWS ook
starten met een landelijke campagne om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland op de hoogte is van de
app Coronamelder en weet hoe men deze kan downloaden.
De minister van VWS heeft het advies van de Begeleidingscommissie om ook testen zonder klachten algemeen
beschikbaar te gaan stellen bij de landelijke introductie van de corona app op 1 september, de Coronamelder,
omarmd.
Offerfeest en corona
Van 30 juli tot en met 3 augustus vindt het Offerfeest plaats dat naast het Suikerfeest een van de belangrijkste
feesten voor de moslimgemeenschap is. Ter ondersteuning in de communicatie over de coronamaatregelen is
er in samenwerking met VWS en het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) materiaal in het Nederlands,
Turks en Arabisch ontwikkeld specifiek gericht op het naleven van de coronamaatregelen tijdens het Offerfeest
omdat er normaal gesproken bijeenkomsten zijn in grotere groepen.
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 de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op een aantal thema’s. Zo hebben we nog altijd te maken met
de noodverordening COVID-19. Dit betekent dat wij in het Informatie en Adviescentrum een bijdrage leveren
aan het opstellen van de zogenoemde Q&A maatregelen COVID19 waarin we de meest voorkomende vragen
met daarbij de antwoorden in opnemen. Op deze manier proberen wij op een zo duidelijk mogelijke manier
een vertaling te geven over wat wel en niet mag volgens de noodverordening. Dit helpt ook tot het komen van
zoveel mogelijk eenduidige antwoorden in al onze gemeenten.
Een tweede thema is het onderwerp evenementen. Per 1 juli 2020 zijn evenementen weer toegestaan in
Nederland. Deze evenementen moeten voldoen aan door het kabinet gestelde voorwaarden die zijn vertaald in
de noodverordening. De vergunningverlening verloopt zoals deze normaal gesproken geregeld is: door de
lokale bevoegdheid van gemeenten binnen de geldende juridische kaders. De geldende noodverordening is
daar één van. Vanuit de multidisciplinaire Expertisegroep Evenementen is nu ook een Q&A evenementen en
corona opgesteld om de vergunningverleners binnen gemeenten te ondersteunen met de extra gestelde
voorwaarden in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.
Een derde thema is Manifestaties en demonstraties. Gezien de actualiteit van dit onderwerp zijn we bezig met
het toelichten van de verantwoordelijkheden en rollen tussen lokaal en regionaal vanuit een GRIP 4 situatie.

Politie
Er komen weinig tot geen corona gerelateerde meldingen bij de politie binnen. De politie is druk met diverse
demonstraties. De frequentie en omvang, alsmede de onvoorspelbaarheid van de deelnemers van deze
demonstraties legt een druk op de politie.
Politie maakt zich zorgen om (illegale) feesten waar veel jeugd op afkomt. Daarnaast start de voetbal weer op
en is het komend weekend Offerfeest. Ook hier zullen mensen bij elkaar komen.

Brandweer
Op dit moment is er geen sprake van een oplopend ziekteverzuim bij de brandweer. In de komende periode
blijven we het ziekteverzuim in de gaten houden en richten we ons op het goed onder controle houden van de
paraatheid van operationele diensten.

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 informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.
Actueel beeld
• Het RAC blijft gemeenten voorzien van landelijke communicatiemiddelen, kernboodschappen en tips voor
betekenisgeving. Focus in de communicatie ligt momenteel op:
o Herhalen van de basismaatregelen
o behouden van vertrouwen in de overheid, zodat mensen de maatregelen blijven opvolgen.
o Aanspreken van de doelgroep onder de 40 jaar, aangezien onder deze doelgroep het aantal
besmettingen stijgt
o Offerfeest en de oproep aan deelnemers om ook hier de maatregelen te blijven volgen.
o Oproep aan vakantiegangers om twee weken in thuisquarantaine te gaan indien zij in een
oranje land/gebied op vakantie zijn geweest.
• Aan het begin van de zomervakantie is een plan van aanpak verstuurd aan de gemeenten als leidraad voor
hun communicatie over coronamaatregelen tijdens de zomer. Hierin staan o.a. de communicatiestrategie
beschreven, aandachtspunten, doelgroepen en kernboodschappen.

