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1. Regionale ontwikkelingen 
 

1.1 Geneeskundige zorg 

Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, 

GHOR & Epidemiologie) 
 

Positief geteste personen 

In heel Nederland zijn tot 24 juni 49.804 mensen positief getest op COVID-19. In de regio 

Gelderland-Midden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.627. Een stijging van 68 bevestigde 

besmettingen ten opzichte van twee weken geleden. 

 

Ziekenhuisopnames 

In Nederland zijn tot nu toe 11.859 personen met een 

bevestigde Covid-19 besmetting opgenomen 

(geweest) in het ziekenhuis (68,9 per 100.000 

inwoners). In Gelderland-Midden waren geen nieuwe 

ziekenhuisopnames in de afgelopen twee weken en 

blijft dit aantal 401. 

 

Overleden personen 

Inmiddels heeft de epidemie aan 6.097 positief 

geteste mensen in Nederland het leven gekost (35,1 

per 100.000 inwoners). In Gelderland-Midden zijn de afgelopen twee weken twee personen 

overleden bij wie het virus was vastgesteld. Dit brengt het totaal aantal overledenen in onze regio 

op 150 (21,7 per 100.000 inwoners). 

 

Teststraten (tot en met week 25) 

Onderstaande figuur laat het aantal testen in de teststraten per week zien en het deel van de 

testen dat positief was. In week 23 nam het aantal testen flink toe, omdat vanaf 1 juni iedereen 

die klachten heeft zich kan laten testen. In week 25 zette de toename van het aantal testen door. 

In week 25 werden 2.869 mensen getest, waarvan 28 positief (één procent). 
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Testen bij kinderen 

Het aantal geteste kinderen in de leeftijd vier tot en met twaalf jaar steeg de afgelopen week 

enorm. Vorige week werden nog 90 kinderen getest en in week 25 waren dit 265. Dit heeft te 

maken met het, sinds vorige week, direct inplannen van kinderen ouder dan 6 jaar door het 

landelijke callcenter. Tot vorige week ging dit nog via de GGD die testen bij kinderen ontmoedigt, 

omdat het testen voor kinderen niet prettig is. Het aantal geteste kinderen van 0 tot en met 3 jaar 

is gedaald van 29 in week 24 naar 16 in week 25. 

 

Scholen en kinderopvang 

COVID-19 behoort per 28 januari 2020 tot de groep A-meldingsplichtige ziekten. Als zich in een 

school drie of meer kinderen met klachten en symptomen passend bij COVID-19 zijn moet de 

school dit melden bij de GGD. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. De 

GGD doet dan onderzoek of er werkelijk sprake is van COVID-19. In totaal hebben 53 scholen en 5 

kinderopvanglocaties een melding gedaan bij de GGD. Op 8 locaties is sprake van bevestigde 

gevallen van COVID-19 (zeven op een school en één op een kinderopvang). 

 

1.2 De Corona Check 
 

Vanaf 1 juni is het voor alle Nederlanders met klachten mogelijk 

om een coronatest te laten doen. De GGD voert deze testen uit. 

Om dit nog vlotter te laten verlopen, zijn GGD Gelderland-Midden 

en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) een proef gestart met 

De Corona Check. Bij het bezoek aan de GGD teststraat ontvangt 

bezoekers een flyer met daarin informatie over de Corona Check. 

Mensen kunnen zich aanmelden bij de app. Als de medische 

gegevens daartoe aanleiding geven, kan het medische team van 

CWZ gebruikers van de app na telefonisch contact via een bericht 

in de app direct een link sturen om zich te laten testen, zodat 

snel eventuele aanwezigheid van het virus kan worden 

vastgelegd. Mensen met klachten kunnen met behulp van de app 

gemonitord worden. De app houdt niet bij waar mensen zich 

begeven, of begeven hebben. De Corona Check is een app en 

een initiatief van OLVG, Luscii en partnerziekenhuizen verspreid 

over heel Nederland. 
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1.3 Regionaal dashboard corona 
 

De eerste versie van het regionale dashboard corona is online. Deze is nog in ontwikkeling en er 

wordt meer (regionale) informatie aan toegevoegd. Het dashboard over Gelderland-Midden is te 

raadplegen via de link: coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio?regio=VR07. 

 

1.4 Arbeidsmigranten 
 

De veiligheidsregio heeft een plan van aanpak opgesteld om enerzijds risicogerichte acties uit te 

voeren en anderzijds te kunnen handelen bij een COVID-19 uitbraak binnen de keten. De scope 

van de veiligheidsregio is breder dan alleen de vleesverwerkende industrie. Het is een regionale 

aanpak van de veiligheidsregio en de GGD. In relatie hiermee zijn er schaalbare voorzieningen voor 

noodopvang beschikbaar in de regio. Het draaiboek en werkafspraken liggen hiervoor klaar. 

 

2. Landelijke ontwikkelingen 
 

Zomerkampen voor jeugdigen tot 18 jaar 

De minister van VWS ziet geen belemmeringen voor het organiseren van zomerkampen voor 

jeugdigen tot en met 18 jaar. Dit betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen 

georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, 

sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Hiermee kunnen jeugdigen ook in 

coronatijd mee met kindervakanties en zomerkampen. Dit is extra belangrijk voor kinderen en 

jongeren in kwetsbare posities en kwetsbare jeugdigen met beperking. Er zijn protocollen 

opgesteld waarbinnen de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

 

Noodsteun voor herinneringscentra en oorlogsmusea 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Nationaal Fonds voor Vrede, 

Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) steunen met een gezamenlijk bedrag van €2 miljoen extra de 

herinneringscentra en de oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de Stichting Musea en 

Herinneringscentra ’40-’45 (SMH). Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van 

de gedwongen publiekssluiting van 16 maart tot 1 juni 2020. In onze regio is het Airborne Museum 

aangesloten bij deze stichting. 

 

Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik 

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Niet 

alleen in de zorg, maar ook door andere sectoren die voorheen nauwelijks desinfectiemiddelen 

gebruikten. Om tekorten te voorkomen, wijzigt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) regelgeving, 

zodat deze middelen nu ook toegankelijk worden voor breder professioneel gebruik. Producenten 

kunnen onder bepaalde voorwaarden hun handdesinfectiemiddelen nu ook tijdelijk aanbieden aan 

werkgevers buiten de zorg. 

 

Bezoek en verlof gevangenissen kan weer op alle locaties 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) breidt vanaf 16 juni bezoek en verlof verder uit. In alle 

gevangenissen kan straks bezoek worden ontvangen vanachter plexiglas. Ook mag je als bezoeker 

een kind tot en met 4 jaar meenemen. Voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt verlof uitgebreid van 

1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdigen mogen naast ouders/ wettelijk vertegenwoordigers ook 

anderen op bezoek komen. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom 

van gedetineerden blijven van kracht. 

 

Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa 

De reisrestricties zijn verlengd tot 1 juli. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet 

noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden 

van Schengen en het Verenigd Koninkrijk) met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus 



Gemeente Renkum 
 

 

 

Onderwerp 

Raadsinformatie Covid-19 d.d. 29 juni 2020 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

29 juni 2020   4 van 4 

 

tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, 

Nederland niet binnen mogen komen. 

 

Weer op vakantie binnen Europa 

Vanaf 16 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de Europese Unie of 

de Schengenzone. Het reisadvies voor landen wordt aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen 

afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Via de website 

nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-

reizen-naar-het-buitenland is in te zien welk reisadvies van toepassing is. 

 

Mogelijk COVID-19-vaccin voor Europa gecontracteerd 

De vaccinalliantie, bestaande uit Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland, heeft vandaag afspraken 

gemaakt met farmaceut AstraZeneca over de levering van een COVID-19-vaccin. Als de 

ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt, komen vanaf eind 2020 stapsgewijs in 

totaal 300 tot 400 miljoen vaccins voor Europa beschikbaar. Dat schrijft minister Hugo de Jonge 

(VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

3. Internationaal  
 

Euregio arbeidsmigranten 

De Euregioraad heeft tijdens de vergadering op 4 juni 2020 besloten om een dringend appel aan de 

minister-presidenten van Nederland en Nordrhein-Westfalen te richten met het verzoek om 

maatregelen te nemen ter bescherming van de Oost-Europese uitzendkrachten. Ook wordt 

verzocht om zorg te dragen voor een goede koppeling van informatiesystemen, zodat woon- en 

werkgegevens up-to-date beschikbaar zijn voor de verantwoordelijke gemeentelijke overheden in 

het Nederlands-Duitse grensgebied. 

 

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  


