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1. Inleiding 
 

Landelijk en regionaal blijven de aantallen besmettingen oplopen. Ook afgelopen vrijdag in het RBT 

hebben we onze zorgen hierover uitgesproken. Momenteel zijn we als regio ingedeeld in de catego-

rie waakzaam. Om enige grip te krijgen op de oplopende cijfers worden alle gemeenten opgeroe-

pen voorlopig met name in te zetten op handhaven.   

 

Vorige week zijn we in onze regio begonnen met het 

met voorrang testen van zorg- en onderwijsperso-

neel. De mensen worden in de ochtend getest en 

hebben ’s-middags hun uitslag binnen. Omdat deze 

fastlanes snel vol liepen, wordt de capaciteit hiervoor 

opgehoogd. Dit is mogelijk gebleken doordat de test-

capaciteit in de laboratoria landelijk is opgehoogd. 

Uiteraard blijft de testcapaciteit een topprioriteit voor 

alle regio’s. 

 

Tenslotte hebben we naar aanleiding van #ikdoe-

nietmeermee gezien dat er veel vragen leven in de 

maatschappij rond de maatregelen. Binnen de crisis-

organisatie waren we al aan het opschalen in communicatiecapaciteit, maar zowel deze landelijke 

discussie als de regionale differentiatie in maatregelen onderschrijven deze inzet. 

 

2. Regionale ontwikkelingen 
 

2.1 Geneeskundige zorg – Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden 

(Infectieziektebestrijding, GHOR & Epidemiologie) 
 

Positief geteste personen 

In heel Nederland zijn tot 23 september 98.284 mensen positief getest op COVID-19. Dat zijn 

13.471 nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken. In de regio Gelderland-Midden zijn er in de 
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periode van 9 september tot en met 22 september 555 inwoners positief getest op COVID-19. In 

totaal werden in onze regio tot dezelfde dag in totaal 2.795 mensen positief getest. De situatie in 

de regio Gelderland-Midden ligt tot op dit moment op het risiconiveau 1: Waakzaam. Maar vooral in 

afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen snel toe en ligt het aantal positief geteste mensen 

dagelijks boven de signaalwaarde. 

 

Het aantal positieve meldingen in de regio per week sinds de COVID-19 uitbraak begon, is gevisua-

liseerd in onderstaande figuur. 

 

 
 

Gemeenten 

In de figuren hieronder staan de nieuwe meldingen per twee weken, zoals gerapporteerd door het 

RIVM. In de afgelopen twee weken is er voor bijna alle gemeenten een (flinke) toename te zien in 

het aantal positieve gevallen. 
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Leeftijdsverdeling positief geteste personen 

Nog steeds zijn de meeste besmettingen in de leeftijdsgroep 20-29 jaar. Maar ook in de leeftijds-

groep daaronder zien we een stijging, vooral tussen de 13-19 jaar. Bij mensen boven de 70 jaar 

zien we nog altijd relatief weinig nieuwe gevallen maar de aantallen tussen de 50 en 70 jaar lopen 

wel op, net zoals in heel Nederland. 

 

Aantal positief geteste mensen per 100.000 binnen de leeftijdsgroep 
 

 

 

Ziekenhuisopnames en overleden personen 

In de afgelopen twee weken zijn er drie inwoners van Gelderland-Midden met COVID-19 opgeno-

men in het ziekenhuis. Ook is in deze periode één inwoner van onze regio bij wie het virus was 

vastgesteld overleden. Het totaal aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 409 en het aantal 

overledenen op 157. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft (net zoals in het hele land) 

laag ten opzichte van het totaal aantal meldingen. Dit komt waarschijnlijk doordat er op dit mo-

ment vooral veel meldingen in de jongere leeftijdsgroepen zijn. 

 

Teststraten (tot en met week 38) 

In Gelderland-Midden hebben we in de afgelopen twee weken 12.867 mensen getest (6.381 in 

week 35 en 6.486 in week 36). In de twee weken daarvoor lag dit op 11.868. 
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Van de mensen die zich hebben laten testen, kreeg in de afgelopen week (week 38) 4,0% een po-

sitieve testuitslag. In week 37 was dit nog 2,6%. In heel Nederland ligt het percentage positieve 

testen nu op 6,1%. Vorige week was dit percentage 3,9%. 

 

 
 

2.2 Testen 
 

▪ Op dit moment is de vraag naar testen hoger dan het aanbod. Dat ligt met name aan de 

schaarse laboratoriumcapaciteit. Landelijk is er veel aandacht voor de opschaling van de testca-

paciteit. 

▪ Er is een fastlane beschikbaar om uitvoering te geven aan het voorrangsbeleid zorgpersoneel en 

onderwijzend personeel. Helaas overstijgt ook hier de vraag het aanbod. 

▪ GGD GM heeft bericht gekregen dat er komende week uitbreiding plaats kan vinden van onze 

testcapaciteit. We kunnen van 900 naar 1.200 testen per dag. Afspraken worden gemaakt over 

de ingangsdatum. 

▪ De huidige testlocaties in Gelderland-Midden bevinden zich in Arnhem, Velp, Ede, Barneveld en 

Wageningen. GGD GM kan op deze locaties het aantal testen uitbreiden zodra dit mag. Daar-

naast vindt voorbereiding plaats om ook teststraten op andere locaties in de regio te openen. 

 

2.3 Bron- en contactonderzoek  
 

▪ In Gelderland Midden is er 50 fte zeven dagen in de week beschikbaar voor BCO. 

▪ In verband met de enorme toename van het aantal BCO voert GGD GM risico gestuurd bron- en 

contactonderzoek uit. Het betreft een professionele prioritering, passend binnen de richtlijn BCO 

van het RIVM. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 

elke burger. 



Gemeente Renkum 
 

 

 

Onderwerp 

Raadsinformatie Covid-19 d.d. 28 september 2020 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

28 september 2020 126350  5 van 6 

 

▪ Afgelopen week is in Gelderland midden extra landelijke ondersteuning ingezet. 

▪ De medewerkers van GGD GM ervaren hoge werkdruk. De verwachting is dat de druk op het 

BCO verder toe zal nemen. GGD GM anticipeert hierop door het opleiden van medewerkers te 

versnellen en het BCO efficiënter in te richten op basis van best practices uit het land. 

 

2.4 Zorgcontinuïteit 
 

▪ Zorgpartners schalen op naar aanleiding van recente ontwikkelingen. 

▪ Zorgcontinuïteit staat onder druk door uitval van personeel als gevolg van testcapaciteit (on-

danks dat zorgpersoneel voorrang krijgt). 

▪ Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft op dit moment voldoende voorraad per-

soonlijke beschermingsmiddelen (PBM) opgebouwd om aan de huidige vraag te voldoen. Het 

LCH is voorbereid op piekverbruik gelijk aan het verbruik in maart en april, gedurende tien we-

ken. Onderzoek vindt landelijk plaats naar wat het effect is op verbruik bij meer preventief ge-

bruik in de zorg. 

 

2.5 Publieksvoorlichting Jongerencampagne  
 

Er volgt een landelijke aanpak voor de communicatie gericht op jongeren. Vervolgens vindt regio-

nale uitrol plaats. De focus hierbij is gericht op de boodschap #hoedanwel? Dat wil zeggen. Wat 

kan wel binnen de maatregelen. De voorlichting start in week 40. 

 

2.6 Media 
 

Uit de media t/m 28-9-2020 

De hoeveelheid berichten die via social media verspreid wordt, is redelijk stabiel. Op diverse mo-

menten schiet het aantal berichten echter omhoog. Trending topic afgelopen week was Famke 

Louise. Daarnaast blijken er zorgen omtrent de reguliere zorg en de testcapaciteit. 

 

2.7 Naleving noodverordening 
 

Vrijdagavond 25 september tot en 

met zondag 27 september    

    

1. In hoeverre worden de landelijke 

richtlijnen in de regio nageleefd? 

×   

Toelichting Op basis van meldingen geen bijzonderheden. 
  

2. In hoeverre zijn de richtlijnen 

binnen de regio te handhaven? 

×   

Toelichting Het is handhaafbaar, echter zijn er wel geluiden dat er bij 

feesten met name in de particuliere sfeer lastiger te handha-

ven is. 

 

3. Landelijke ontwikkelingen 
 

Dashboard Coronavirus 

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. 

Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Die 

informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD-en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is 

bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen 

oploopt. Het dashboard is te vinden via https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. 
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4. Informatie en communicatie  
 

Vanuit de regionale crisisorganisatie krijg ik als burgemeester regelmatig updates over de actuele 

ontwikkelingen en maatregelen die noodzakelijk zijn. Algemene publiekscommunicatie verloopt via 

de eigen gemeenten ondersteund door het Gemeentelijk Knooppunt Corona. Voor vragen kunt u 

via de reguliere werkwijze bij uw griffier terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER VAN RENKUM 

 

 
 

 

A.M.J. (Agnes) Schaap 

 

Informatiebronnen  

Via onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie: 
 

https://vng.nl/nieuws  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

 


