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Onderwerp

7 september 2020

Raadsinformatie COVID-19 d.d. 7 september 2020

Geachte raads- en commissieleden,

1.

Inleiding
Terugkijkend op de zomer zijn we tevreden met hoe het in Gelderland-Midden de afgelopen periode
is verlopen. In het RBT van vrijdag 28 augustus is ook uitdrukkelijk de waardering uitgesproken
richting de GGD en het GKC voor hun rol hierin. Maar nu de vakantieperiode achter ons ligt, wacht
ons een nieuwe uitdaging.
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Geneeskundige zorg
Naleving Noodverordening

Landelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een
regionaal dashboard met een escalatiematrix. Deze
heeft op 31 augustus 2020 op de tafel van het
Veiligheidsberaad gelegen. Het geeft de regio’s
richting om maatwerk te leveren in de komende
maanden.
Nadat het aantal positief geteste mensen de
afgelopen weken min of meer stabiel is bleef, zien we
de laatste week weer een toename van het aantal
positieve testen. Gelukkig kan onze GGD momenteel
de capaciteit leveren om zowel de testen als het Bron
en Contactonderzoek uit te voeren.

In de brief van 20 juli 2020 is de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge,
5. Informatie en communicatie
6
ingegaan op de bestuurlijke en financiële afspraken
omtrent de COVID-19-maatregelen. Met de
gezamenlijke brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bestuurlijke
Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG), en met de brief van het Veiligheidsberaad is
aandacht gevraagd voor de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In reactie
hierop heeft het Rijk toegezegd de kosten die door GGD-en en veiligheidsregio's zijn gemaakt te
compenseren. Daarvoor zijn financiële en bestuurlijke afspraken nodig.
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Landelijke ontwikkelingen
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Gemeente Renkum
In het Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR Nederland van 14 juli 2020 zijn
hierover afspraken gemaakt. In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief treft u de brief van minister
De Jonge.

2.

Lokale bijzonderheden

2.1 Buurtbus en doelgroepenvervoer
Buurtbus
In grote delen van Nederland is het buurtbusvervoer nog steeds niet hervat. De aanpassingen in de
busjes (kuchscherm) is nog niet gerealiseerd, waardoor de veiligheid van de chauffeurs en de
passagiers niet gewaarborgd kan worden. Ook speelt het probleem van het ontbreken van de
mogelijkheid tot gescheiden instappen en uitstappen een rol. Daarom is het vooralsnog onduidelijk
wanneer dit vervoer hervat kan worden. Voor bewoners van Het Schild is een tijdelijke (besloten)
vervoersvoorziening getroffen voor de donderdagochtend naar de markt, de Schildtaxi. Deze bus
rijdt niet onder verantwoordelijkheid van Buurtbusvereniging Veluwezoom West, maar zij hebben
wel bemiddeld bij het aantrekken van een geschikte vrijwillige chauffeur.
Draagplicht mondkapjes in het doelgroepenvervoer
De regels met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het vraagafhankelijk vervoer
AVAN zijn helder. Zowel chauffeurs als reizigers dragen een mondkapje. Reizigers die aangeven dat
het dragen van mondkapjes tot medische problemen leidt, worden verwezen naar de gemeenten
voor een eventuele ontheffing. In dat geval moet de reiziger individueel vervoerd worden.
De anderhalve meter voorwaarde
In die gevallen dat het vervoer plaatsvindt waarbij anderhalve meter afstand in acht genomen kan
worden is een mondkapje niet verplicht. Binnen AVAN is echter besloten om de anderhalve-metervoorwaarde niet toe te passen om discussies (met reizigers) te voorkomen. Bovenstaande regeling
is al vanaf begin juni van kracht en is diverse keren op verschillende wijze gecommuniceerd met
zowel chauffeurs (via de vervoerders) als reizigers.
Klachten mondkapjes in het doelgroepenvervoer
Er zijn regionaal tussen 1 juni en 24 augustus 63.181 ritten gereden. In deze periode hebben 33
reizigers 41 klachten ingediend over het gebruik van mondkapjes door de chauffeur. Een
vergelijkbaar aantal klachten is binnengekomen over het dragen van mondkapjes door reizigers. In
de Gemeente Renkum is één klacht binnengekomen.
Handhaven regels
Van de chauffeurs wordt in toenemende mate ook verwacht (en geëist) dat zij gaan optreden
(handhaven) tegen reizigers die zich niet aan afspraken houden. Bij de afweging om te gaan
handhaven zal de chauffeur rekening houden met de situatie. Mogelijk krijgen chauffeurs (of
voertuigen) extra mondkapjes voor reizigers. Het weigeren van reizigers zou dan alleen van
toepassing zijn op ‘onwillige’ reizigers.

2.2 Opening scholen
De scholen in het primair en voortgezet onderwijs in onze gemeente zijn weer gestart. We hebben
de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor
funderend onderwijs (PO, SO, VO) toegestuurd aan de schoolbesturen en -directeuren, en hen
verzocht dit aandachtig door te nemen en de adviezen op te volgen. Voor de Dennenborgh (Bernulphusschool) en de gang van de Brede School Oosterbeek Laag, waarvan de gemeente het
eigendom en beheer heeft, pakken wij als gemeente de adviezen op. De overige scholen doen dit
zelf.
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2.3 COVID-19-besmetting medewerkers J.P. Heije (Pluryn)
Op maandag 31 augustus zijn wij geïnformeerd over de COVID-19-besmetting bij twee
medewerkers van Pluryn die werkzaam zijn op de J.P. Heije in Oosterbeek. In overleg met de
VGGM zijn uit voorzorg twee groepen tijdelijk gesloten en gaan de jongeren op deze groepen niet
naar school. VGGM, gemeente, politie en Pluryn werken hier nauw samen. De medewerkers hebben
slechts lichte klachten en het gaat naar omstandigheden goed met hen.

2.4 Handhaving
Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn mensen veel meer in Nederland gebleven (thuis of op
vakantie) dan in andere jaren. Daarom was de verwachting dat toeristische plekken in Nederland
veel drukker bezocht zouden worden dan in andere jaren. Daarnaast was er de uitdaging voor
mensen om zich aan de maatregelen – waaronder het houden van anderhalve meter afstand – te
houden.
Sinds de uitbraak van COVID-19 maar ook gedurende deze zomer, hebben de handhavers veel
overuren gemaakt. Eén van de aandachtspunten hierbij was de Rosandepolder. Onder andere
dankzij de extra inzet van handhaving en de inzet van verkeersregelaars zijn er geen excessen
geweest zoals die er waren tijdens het Hemelvaartsweekend, en konden inwoners en bezoekers
van de gemeente de hele zomer gebruik maken van het strandje bij het Grindgat. Het werk van de
handhavers was deze zomer vooral gericht op het naleven van de COVID-19-maatregelen, vooral
de anderhalve-meter-regel. Hierbij is steeds de strekking geweest om mensen te herinneren aan
het naleven van de maatregelen met het verzoek zich hieraan te houden.
De extra inzet heeft zijn weerslag gehad op de reguliere handhavingstaken. Deze hebben door de
maatregelen minder aandacht kunnen krijgen dan gebruikelijk. Op dit moment wordt gekeken naar
de mogelijkheden voor verlenging van de extra inzet.

2.5 Activiteiten en evenementen
De maand september is traditioneel een maand vol evenementen ter nagedachtenis aan de
gebeurtenissen in september 1944. Reguliere evenementorganisatoren hebben de evenementen al
een tijd geleden afgelast. We zien nu dat verschillende initiatiefnemers alternatieve activiteiten
organiseren. Hiervoor wordt niet altijd melding gemaakt of een vergunning aangevraagd. De
gemeente neemt, wanneer zij weet heeft van een activiteit, proactief contact op met de
organisator. Waar mogelijk denkt de gemeente mee, maar wanneer de risico’s te groot zijn krijgt
een activiteit een negatief advies. Vanuit de gemeente wordt actief gezocht naar wanneer, waar,
hoe en door wie activiteiten worden georganiseerd.

2.6 Tijdelijke terrasvergunningen
Om horecaondernemers tegemoet te komen zijn sinds de heropening van horecagelegenheden
verschillende tijdelijke terrasvergunningen verleend. Momenteel wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor verlenging van deze tijdelijke terrasvergunningen, mogelijkheden voor
overkappen van terrassen en mogelijkheden voor het op duurzame wijze verwarmen van deze
terrassen. Nadere informatie hierover volgt zodra er meer bekend is.
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2.7 Anderhalve-meter-samenleving
De projectgroep anderhalve-meter-samenleving, waarover u in een eerdere raadsinformatiebrief
bent geïnformeerd, is ook gedurende de zomer steeds alert geweest op welke aandachtspunten en
vraagstukken zich voordoen als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te
beperken. Binnenkort kunt u een overzicht verwachten voor verschillende onderwerpen waar extra
aandacht voor is, met daarbij een samenvatting waarin wordt teruggekeken op de afgelopen
periode en vooruitgekeken naar de toekomst.

2.8 Stand van zaken Tozo-regeling
In de onderstaande tabellen is de stand van zaken wat betreft de aanvragen voor een Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) weergegeven.
Tozo 1
Type aanvragen

Aantal

Totaal aantal voorschotten verstrekt
Totaal aantal aanvragen levensonderhoud
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal
a

411a
528
52

Hier is vanaf week 22 mee gestopt, tenzij de nood hoog is.

Tozo 2
Type aanvragen

Aantal

Aanvragen om te behandelen
Totaal aantal aanvragen levensonderhoud
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal

3.

3
116
3

Regionale ontwikkelingen

3.1 Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding,
GHOR & Epidemiologie)
Positief geteste personen
In heel Nederland zijn tot 26 augustus 67.543 mensen positief getest op COVID-19. Dat zijn 7.552
nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken (43,9 per 100.000 inwoners). In de regio GelderlandMidden telden we tot dezelfde dag in totaal 1.781 mensen die positief getest zijn. Dat zijn 156
nieuwe meldingen in de periode tussen 12 tot en met 25 augustus (22,6 per 100.000 inwoners).
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Ziekenhuisopnames en overleden personen
In de afgelopen twee weken is er één inwoner van Gelderland-Midden met COVID-19 opgenomen
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 400 en het aantal
overledenen op 153.
Teststraten (tot en met week 34)
In Gelderland-Midden zagen we in de afgelopen week een stijging van 50 procent van het aantal
mensen dat zich liet testen. Het absolute aantal mensen met een positieve uitslag nam toe.
Van de mensen die zich hebben laten testen kreeg in de afgelopen week 1,6 procent een positieve
uitslag (twee weken geleden was dit 1,5 procent). In heel Nederland ligt het percentage positieve
testen nu op 2,5 procent, twee weken geleden was dit percentage 3,5 procent.
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Teststraat Wageningen geopend
Zoals eerder gemeld is de teststraat in Wageningen al geopend. In tegenstelling tot eerdere
berichten blijft de teststraat in het Gelredome geopend. Vanwege capaciteitsgebrek bij laboratoria
constateert de GGD vertraging in het testen. Er zit meer tijd tussen het maken van afspraken en
het uitvoeren van de test. Bij een positieve uitslag kan het eerste contact bij BCO nog wel binnen
24 uur gelegd worden

3.2 Naleving Noodverordening
Nalevingsmonitor en handhaving
De nalevingsmonitor van het afgelopen weekend laat zien dat de naleving van de maatregelen en
de handhaving van de maatregelen over het algemeen goed gaan. Er zijn enkele uitzonderingen te
benoemen, maar tot extra maatregelen heeft dit niet geleid.

4.

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 COVID-19 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 coronadashboard.rijksoverheid.nl.

5.

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.
Na het RBT van vrijdag 11 september volgt maandag 14 september de volgende
raadsinformatiebrief. Vanaf dan verschijnt er om de week weer een nieuwe raadsinformatiebrief
met een update over de COVID-19-situatie.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER VAN RENKUM

A.M.J. (Agnes) Schaap
Bijlage
▪ Brief Minister VWS aan VB betreffende financiële en bestuurlijke afspraken COVID-19
maatregelen (20-07-2020)
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
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