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1. Inleiding 
 

Er is een duidelijke daling zichtbaar in het aantal besmettingen met COVID-19. Het risiconiveau in 

Gelderland-Midden is nog altijd ‘zeer ernstig’, maar wel duidelijk dalend. Het percentage besmette 

verpleeghuislocaties en het aantal besmette verpleeghuisbewoners neemt evenwel nog steeds toe. 

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de opkomst van de Britse variant van het virus en de eventuele 

toenemende zorg daardoor. 

 

In de persconferentie van 20 januari zijn daarom de 

maatregelen om het virus in te dammen aange-

scherpt. De belangrijkste aanscherpingen zijn het 

dringende advies om maar één persoon van 13 jaar 

of ouder per dag te ontvangen en de extra beperkin-

gen op buitenlandse reizen. Daarnaast is er ook een 

nieuwe maatregel aangekondigd. Vanaf zaterdag 23 

januari 21.00 uur krijgen we van doen met een 

avondklok, als volgende stap na het sluiten van win-

kels, horeca en zelfs scholen. 

 

De urgentie achter deze nieuwe/ aangescherpte 

maatregelen zit in de angst voor de komst van een 

derde golf door virusmutanten. Hoewel zwaar voor 

onze inwoners, zijn deze aanscherpingen noodzakelijk en van levensbelang. Hoe langer we de op-

mars van COVID-19 kunnen vertragen, hoe meer mensen de GGD in de tussentijd kan vaccineren 

en hoe eerder onze scholen weer open kunnen. De nieuwe/ aangescherpte maatregelen gelden 

vooralsnog tot 9 februari. Wat betreft het vaccineren is de eerste vaccinatie van acute zorgprofessi-

onals door ziekenhuizen afgerond. 
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2. Lokale bijzonderheden 
 

2.1 Avondklok en handhaving 
 

Handhaving 

Het invoeren van de avondklok vraagt uiteraard veel van de inzet van onze boa’s en van de politie. 

De twee toezichthouders die vorige week zijn begonnen vormen dan ook een meer dan welkome 

versterking op ons team van boa’s. In eerste instantie is besloten dat alleen politie mocht handha-

ven op het overtreden van de regels omtrent de avondklok. Later is besloten deze bevoegdheid ook 

aan boa’s toe te kennen. Dit biedt meer flexibiliteit voor het handhaven van deze maatregel. Over 

de inzet van boa en politie vindt goed overleg plaats en boa’s en politie werken nauw samen. 

 

Het eerste weekend waarin de avondklok van kracht was is in onze gemeente rustig verlopen. Noch 

boa’s noch politie hebben bekeuringen uit hoeven te schrijven. De druk op de natuurgebieden is 

wel groot. Recreatie in natuurgebieden is één van de weinige activiteiten die nog mogelijk zijn. Dit 

leidt tot grotere drukte en vraagt onze aandacht. 

 

Werkgeversverklaring 

Met het intreden van de avondklok moet iedereen die zich na 21 uur op straat bevindt hiervoor een 

eigen ingevulde verklaring op zak hebben, eventueel aangevuld met een werkgeversverklaring. 

 

2.2 Aandacht voor elkaar 
 

Elke week spreek ik als burgemeester met inwoners die getroffen zijn door de coronacrisis over 

hun ervaringen, drive en tips. Deze gesprekken vormen de basis voor het stukje ‘aandacht voor el-

kaar’ in de Rijn en Veluwe. Deze week sprak ik met wijkagent Peter Ament en boa Antwan Gerich-

hausen. Omdat dit gesprek een gezicht geeft aan de handhaving is het ook in deze Raadsinforma-

tiebrief opgenomen. Andere gesprekken in de reeks van ‘aandacht voor elkaar’ zijn terug te lezen 

in verschillende edities van de Rijn en Veluwe. 

 

Drukte in de natuur 

Voor Antwan is er veel veranderd in het afgelopen jaar, waarin hij meer en meer hielp met handha-

ving op de COVID-19-maatregelen. “Normaal houd ik me bezig met handhaving in het groen en in 

het sociaal domein. Daar ben ik niet altijd aan toegekomen, helaas, doordat het handhaven van de 

COVID-19-maatregelen prioriteit had.” 

 

Maar groen en COVID-19 hebben ook met elkaar te maken: “De druk op onze bossen neemt toe, 

met meer bezoekers. Er is meer parkeerdruk op de vaste parkeerplaatsen, en op de mountainbike- 

en wandelroutes is het ook drukker. Maar wandelaars en mountainbikers zitten elkaar wel vaker in 

de weg haha.”  

 

Lastige situaties 

Tijdens de mooie zomer merkte Antwan dat COVID-19 ook zorgt voor lastige werksituaties. “Ik 

vind het wel lastig dat ik mensen moet beperken in hun recreatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld 

toen het zo druk was in de Rosandepolder. Dan moet je toch mensen naar huis sturen. Je moet 

soms impopulaire dingen doen, zoals inperking van de vrijheid. Dat druist in tegen mijn gevoel, 

maar het is noodzakelijk om verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.” 

 

Peter valt hem bij: “Het is echt lastig dat mensen niet beseffen dat gedrag zoals voor COVID-19 

echt niet kan. De jeugd is zich niet, of in ieder geval niet genoeg bewust van de risico’s van bij-

voorbeeld met meerderen tegelijk afspreken. Het besef is niet overal doorgedrongen.” 

 



Gemeente Renkum 
 

 

 

Onderwerp 

 Raadsinformatie COVID-19 d.d. 25 januari 2021 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

25 januari 2021 126350  3 van 12 

 

Wat ook lastig is voor beiden, is dat het hulpverlenen anders is. Antwan: “Iemand even snel te 

hulp schieten, kan niet zomaar meer. Je moet bijvoorbeeld denken aan je mondkapje.” Peter voegt 

toe: “Ja, het is zelfs zo dat we in principe niet mogen beademen bij een reanimatie. Bizar.” 

 

Ook de politie werkt thuis 

Als wijkagent werkt Peter ook meer thuis. “Ja, we moeten ons beperken tot alleen noodzakelijke 

contacten nu. Ik vind dat niks, het echte werk is gewoon op straat. Maar dat kan nu gewoon min-

der. Via de pc is het toch onpersoonlijk. Niemand zit erop te wachten dat maatregelen zoals deze 

steeds nodig zijn. En het is ook niet leuk om hierop te moeten handhaven. Maar helaas, ze zijn 

broodnodig. En daarom zal ik samen met mijn collega’s en samen met alle boa’s handhaven waar 

nodig. Als we er met zijn allen voor gaan en samen niet steeds de grens opzoeken of er ruim over-

heen gaan dan kunnen de maatregelen hopelijk ook snel versoepelt worden. Dan kunnen we straks 

weer winkelen, zitten we straks weer op een terrasje. Dat gun ik iedereen.” 

 

2.3 Ondersteuning scholen 
 

Helaas zijn ook bij deze tweede lockdown de scholen in ieder geval tot 8 februari 2021 gesloten. 

Scholen organiseren opnieuw noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met 

een cruciaal beroep. Het is een uitdaging voor scholen om én onderwijs op afstand te geven én de 

noodopvang rond te krijgen. Daarom ondersteunt Renkum voor Elkaar de noodopvang met inzet 

van vrijwilligers en jeugdwerkers. Vanaf volgende week worden er alleen nog vrijwilligers ingezet, 

zodat jeugdwerkers hun handen volledig vrij hebben voor lopende werkzaamheden en het onder-

steunen van kinderen in een kwetsbare situatie.  

 

Helaas zijn er op dit moment onvoldoende vrijwilligers om blijvend aan de ondersteuningsbehoefte 

van scholen te kunnen voldoen. Daarom hebben we in een brief naar sportaanbieders een oproep 

gedaan om vrijwilligers te werven voor de noodopvang en zullen we in de week van 25 januari 

2021 ook een soortgelijke oproep via de social media van onze gemeente plaatsen. 

 

Ten slotte hebben we via De Connectie een drietal tablets uitgeleend aan het Dorenweerd College, 

zodat de drie leerlingen die niet over een laptop beschikten en waarvoor via andere regelingen (SI-

VON, beschikbare laptops op school etc.) niks te regelen viel, ook thuisonderwijs kunnen volgen. 

 

2.4 Sport 
 

Door de huidige maatregelen is binnensporten momenteel niet mogelijk en zijn veel sportactivitei-

ten stil komen te liggen. Hierdoor bewegen kinderen en jongeren op dit moment veel minder. 

Sporten in de buitenlucht mag deze doelgroep wel binnen de geldende maatregelen. Om iedereen 

tussen de 4 en 18 jaar de kans te bieden om te sporten, hebben we onze sportaanbieders ge-

vraagd om hun trainingen voor deze doelgroep open te stellen of een extra programma aan te bie-

den in samenwerking met ons Sport- en Beweegteam. Hiervoor hebben we een budget beschikbaar 

gesteld van €5.000. 

 

Verder hebben zijn onze sportaanbieders geïnformeerd over de (komende) landelijke financiële 

compensatieregelingen die voor sport van toepassing zijn. Ook hebben we een oproep gedaan in 

het kader van de zoektocht naar vrijwilligers in de noodopvang op de basisscholen. 

 

2.5 Stand van zaken Tozo-regeling 
 

Vanwege de verlenging van de lockdown heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen. 

Deze maatregelen staan beschreven in de kamerbrief van afgelopen donderdag over de aanpassing 

van het economische coronasteunpakket: 
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 De beperkte vermogenstoets in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 

(Tozo) die aanvankelijk in oktober 2020 was voorzien en werd verschoven naar april 2021, 

wordt niet ingevoerd. 

 Met terugwerkende kracht wordt de Tozo-uitkering voor levensonderhoud verruimd. 

 

Vermogenstoets niet ingevoerd 

In september 2020 schoof het kabinet de beperkte vermogenstoets in de Tozo door naar april 

2021. Nu wordt helemaal afgezien van de invoering om zelfstandigen tot 1 juli 2021 de zekerheid 

van inkomensondersteuning te kunnen bieden. De aanpassing van de AMvB Tozo die dat formali-

seert, wordt eind maart verwacht. 

 

Terugwerkende kracht mogelijk 

Vanaf 1 februari 2021 kunnen zelfstandigen een Tozo-uitkering levensonderhoud aanvragen met 

terugwerkende kracht tot en met de aanvraagmaand minus één maand. Wie in februari 2021 een 

aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. 

 

Ook in Tozo 4 bestaat straks de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aan te vragen (tot 

maximaal 1 april 2021, de startdatum van Tozo 4) tot en met de aanvraagmaand minus één 

maand. De ministeriele regeling die dit formaliseert wordt volgende week verwacht. Gemeenten 

bereiden zich nu voor op de terugwerkende kracht door de Tozo-aanvraagprocessen voor 1 februari 

2021 aan te passen. 

 

Stand van zaken Tozo-regeling 

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 24 januari 2021 zijn in totaal 169 Tozo-werkprocessen ingeboekt. 

 

Type aanvragen Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud 149 

Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal 9 

Totaal aantal signaalonderzoeken 9 

Aantal beëindigingen in verband met verhuizing 2 

 

31 werkprocessen zijn nog niet afgedaan waarvan 18 werkprocessen aanvragen voor een tozo-uit-

kering levensonderhoud zijn. Het oudste werkproces voor levensonderhoud op de algemene werk-

voorraad is een aanvraag van 11 januari 2021. De achterstand is nu onder controle. 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

3.1 Vaccinaties 
 

Sinds vrijdag 15 januari wordt er op Papendal dagelijks gevaccineerd van 8.00-20.00 uur. De doel-

groep zijn medewerkers langdurige zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)). Ook 

is deze week een eerste start gemaakt door de VVT met een inenting voor bewoners binnen de 

VVT-instelling van Opella. 

 

Vanaf volgende week wordt de doelgroep 85+ en 90+ uitgenodigd voor vaccinatie. Mensen van 

90+ ontvangen een uitnodiging van de huisarts en de mensen tussen 85 en 90 jaar ontvangen 

deze via het RIVM. Het streven van de GGD’en is om op 30 januari 2021 te starten met vaccineren 

van deze doelgroep. Dit is afhankelijk van de vaccins die nationaal beschikbaar worden gesteld. 

 

3.2 Geneeskundige zorg 

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

GHOR & Epidemiologie) 
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Belangrijkste inzichten en ontwikkelingen deze week 

Ook in Gelderland-Midden zien we een gematigd positief beeld, net als in vrijwel heel Nederland. 

Het aantal meldingen van positief geteste personen is wederom gedaald en nu nam ook het vind-

percentage licht af. Maar zoals we in het beeld van vorige week ook beschreven, wordt dit beeld 

overschaduwd door de opkomst van de nieuwe varianten. Het RIVM schat dat één op de tien men-

sen met een positieve testuitslag inmiddels de meer besmettelijke Britse variant heeft. We hebben 

nu als het ware te maken met twee epidemieën in Nederland; één met de ‘oude’ variant waarin het 

aantal infecties daalt, en een epidemie met de nieuwe variant waarin het aantal infecties juist toe-

neemt. 

 

Hoewel in eerste instantie verondersteld werd dat mensen niet zieker lijken te worden van de 

Britse variant, liet Premier Johnson afgelopen vrijdag weten dat deze variant met name voor oude-

ren mogelijk toch een ernstiger beloop heeft. Hierover is nog niet meer bekend. Hoe dan ook zullen 

zelfs bij een niet ernstiger beloop van de Britse variant en gelijkblijvende maatregelen méér men-

sen ziek worden en overlijden, simpelweg omdat er meer besmettingen zijn. De druk op de zorg zal 

dan weer toenemen in plaats van afnemen. Ook wordt nog onderzocht of kinderen deze variant 

makkelijker aan volwassenen overdragen dan de ‘oude’ variant. 

 

Het OMT heeft op basis van deze ontwikkelingen dan ook extra maatregelen geadviseerd, die 

(deels) zijn overgenomen door het kabinet. In onderstaande figuur staat het verloop van de twee 

epidemieën (het originele virus in groen en de Britse variant in geel) weergegeven bij gelijkblij-

vende maatregelen en wat dit betekent voor het totaal aantal besmettingen. 

 

 
 

Bron: Bert Slagter 

 

Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week 

Landelijk daalde het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen 

week (13 tot en met 19 januari) van 49.398 naar 38.776 (-22%). Het aantal nieuwe meldingen 

van ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen daalde van 1.628 naar 1.348 (-17%). Het aantal 

nieuwe opnames op de Intensive Care daalde van 299 naar 252 (-16%). 

 

Ook in de regio Gelderland-Midden zagen we een daling van het aantal inwoners dat positief testte 

in week 2 (11 tot en met 17 januari) ten opzichte van de week ervoor, van 2.614 naar 2.002 (-

23%). Dit zijn 287 positieve testen per 100.000 inwoners. 
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Het aantal meldingen van positief geteste personen in de regio per kalenderweek (maandag tot en 

met zondag) sinds de COVID-19 uitbraak begon, is gevisualiseerd in onderstaande figuur. In de bij-

lage bij deze brief is de epidemiologische duiding met verdere toelichting op en verbijzondering van 

deze cijfers opgenomen. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

Van de positief geteste mensen bij wie de setting bekend is (bijna 60% van het totaal aantal mel-

dingen in week 2) is ruim de helft (55%) besmet geraakt binnen het gezin of door de partner, bijna 

een kwart (22,4%) tijdens bezoek in de thuissituatie, van of bij familie, vrienden etc., 15% in de 

werksituatie, en iets meer dan 10% in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

In week 2 nam het aantal positief geteste personen af in het grootste deel van de regio Gelderland-

Midden, met uitzondering van de gemeenten Scherpenzeel en Zevenaar. 
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Leeftijdsverdeling positief geteste personen 

In onderstaande tabellen is het aantal positieve testen per week per leeftijdsgroep weergegeven. 

De bovenste tabel maakt inzichtelijk in welke leeftijdsgroep er relatief (per 100.000 inwoners) 

meer positieve testen zijn, waardoor de leeftijdsgroepen onderling kunnen worden vergeleken. De 

tweede tabel laat per leeftijdsgroep het absolute aantal positieve testen zien. Deze week is een da-

ling in alle leeftijdsgroepen te zien, behalve in de 80+ groep. 

 

 
 

Bron: GGD Gelderland-Midden 
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Bron: GGD Gelderland-Midden 
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Teststraten (tot en met week 2) 

In week 2 (voorlopige cijfers) zijn in Gelderland-Midden ongeveer 12.199 mensen getest. Daarvan 

werden er 1.539 positief bevonden (12,6%). We zien weer een daling in het aantal afgenomen tes-

ten, maar ook een daling in het vindpercentage. Dit is positief maar nog wel te hoog. Ten opzichte 

van week 1 hebben – net als in heel Nederland – weer minder mensen zich laten testen. In heel 

Nederland ligt het percentage positieve testen in de teststraten nu op 11,7%. Vorige week was dit 

12,9%. 

 

Testcapaciteit 

De testcapaciteit voor onze regio is op dit moment groter dan de vraag naar getest. Hierdoor kun-

nen afspraken om te testen doorgaans op korte termijn ingepland worden. Dit komt ten goede aan 

de bereidheid van mensen om zich (ook bij lichte klachten) te laten testen. Het bron en contacton-

derzoek (BCO) is per 13-1-2021 weer terug naar fase 1b. 

 

Verpleeghuizen 

Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 42 (35,9%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de re-

gio Gelderland-Midden. Vorige week waren dit 41 locaties. Dit getal is een inschatting van het to-

taal aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één (nieuwe) COVID-19 

besmetting op basis van een positieve test, is gemeld. Landelijk ligt dit percentage op 32,9% (802 

locaties). 

 

In onderstaande grafiek wordt het aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per week in 

onze regio weergegeven. In week 2 werden 123 bewoners positief getest, iets minder dan in week 

1 toen er 128 positieve testen waren. Hierbij blijft het van belang op te merken dat er in verpleeg-

huizen bij uitbraken ook vaker asymptomatisch wordt getest, zie ook het onderstaand kader. 

 

 
 

 

Wat gebeurt er bij uitbraken in de VVT? 
 

GGD Gelderland-Midden adviseert zorginstellingen (ouderenzorg en gehandicaptenzorg, ook thuiszorgorganisa-

ties) op het gebied van infectiepreventie en uitbraakbestrijding. Dat wordt gedaan op het moment dat er een 

uitbraak is, maar ook daarbuiten (als instellingen zich voorbereiden op uitbraken bijvoorbeeld). Ook houdt de 

GGD instellingen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, zoals wijzigingen in richtlijnen of het voorkomen 

van het virus in de omgeving van de instelling. Als er in de omgeving van een instelling veel besmettingen voor-

komen, worden instellingen hierover geïnformeerd, zodat ze extra alert kunnen zijn en extra maatregelen kun-

nen nemen. 
 

Instellingen zijn formeel zelf verantwoordelijk voor de uitbraakbestrijding, maar worden daar – meestal ge-

vraagd maar soms ook ongevraagd – in geadviseerd en ondersteund door de GGD. In geval van een uitbraak 

heeft de GGD regelmatig contact met de instellingen. Hiervoor is in de COVID-19-bestrijding een speciaal zorg-

team ingericht. Dit team denkt mee en adviseert onder andere over persoonlijke beschermingsmaatregelen, het 
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preventief testen van medewerkers en cliënten, het cohorteren (in aparte groepen plaatsen) van positief ge-

teste personen, het inzetten van personeel, hoe om te gaan met cliënten die moeilijk te isoleren zijn, het be-

strijden van onrust, communicatie naar buiten etc. Vaak worden adviezen telefonisch besproken. Ook schuift 

het team regelmatig online aan bij uitbraakoverleggen in instellingen. Tot slot neemt de GGD ook het bron-en 

contactonderzoek van mensen buiten de instellingen, bijvoorbeeld bezoekers, op zich. 
 

Ook de GHOR speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de VVT. Dit organisatieonderdeel ondersteunt 

continuïteit van zorg in de regio, bewaakt de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en coör-

dineert de zorg voor mensen die niet (meer) in het ziekenhuis zijn opgenomen, of niet naar het ziekenhuis hoe-

ven, maar ook niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Hiervoor is in samenwerking met de VVT regionale COHORT 

capaciteit georganiseerd waar COVID-positieve patiënten (tijdelijk) verpleegd en verzorgd kunnen worden. De 

Directeur Publieke Gezondheid heeft wekelijks bestuurlijk afstemmingsoverleg met een afvaardiging van de 

VVT. 
 

In de eerste golf is het PSH-proces opgestart, waarin diverse regionale partners ondersteunen bij het bieden 

van psychosociale hulpverlening. Dit team is in de afgelopen maanden ook ingezet ten behoeve van zorgmede-

werkers in de VVT. Denk hierbij aan ondersteuning bij grote uitbraken, met hoge werkdruk, zieke collega’s en 

veel overlijdens. 
 

 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 

In het figuur hieronder staat het verloop van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van mensen 

met een bevestigde COVID-19 besmetting per week tijdens deze tweede golf. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

Het aantal bij de GGD gemelde overleden mensen met een bevestigde besmetting is in onder-

staand figuur weergegeven. Het laatste balkje betreft de gemelde overlijdens tot en met dinsdag 

12-1. 
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Bron: RIVM 

 

3.3 Media 
 

De afgelopen week was er relatief veel COVID-19-gerelateerd nieuws. Het vaccineren en de extra 

maatregelen waaronder de avondklok stonden daarbij centraal: 
 

▪ De politie in Oost-Nederland heeft zich de afgelopen week voorbereid op de avondklok. ”Als ex-

perts en politiek ervan overtuigd zijn dat deze maatregel gaat helpen voor volksgezondheid, na-

tuurlijk gaat politie dan helpen met het handhaven van deze maatregel”, aldus politiechef Oscar 

Dros. 

▪ Bij de man op de straat in Arnhem is het nieuws rondom de avondklok ingedaald. De meeste 

mensen gaan de regels opvolgen, zeggen ze: "Wat moet, dat moet". 

▪ Als een avondklok bijdraagt aan het indammen van het virus, dan kunnen politie en boa’s zor-

gen voor de handhaving van de ingrijpende maatregel. Al zal dat niet eenvoudig zijn, stellen de 

burgemeesters van Nijmegen en Arnhem, Hubert Bruls en Ahmed Marcouch. 

▪ De GGD’en in de regio zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het vaccineren van medewer-

kers van verpleeghuizen. 

▪ Meer dan duizend prikken per dag worden vanaf vandaag gezet in de drie Gelderse vaccinatie-

centra in Wijchen, Arnhem en Apeldoorn. Het is de voorzichtige start van wat uiteindelijk een 

massavaccinatiecampagne gaat worden. 

▪ Op het ROC Rijn IJssel in Arnhem krijgen studenten van de mbo-opleidingen Verzorgende en 

Doktersassistent prikles. Op deze manier worden zij, net als studenten elders in Nederland, 

klaargestoomd om de GGD straks te ondersteunen met het geven van coronavaccinaties. 

 

  

https://www.gelderlander.nl/arnhem/politie-gaat-helpen-de-avondklok-zo-goed-mogelijk-te-handhaven~a1c9701f/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6725825/Avondklok-op-komst-Meneer-Rutte-heeft-sowieso-gelijk
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bruls-en-marcouch-boa-s-kunnen-avondklok-handhaven-als-die-maatregel-echt-helpt~a2e12c34/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/in-alle-vroegte-is-het-vaccineren-voor-verpleeghuispersoneel-begonnen-de-eerste-prik-is-voor-danielle~a712cf8b/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/in-alle-vroegte-is-het-vaccineren-voor-verpleeghuispersoneel-begonnen-de-eerste-prik-is-voor-danielle~a712cf8b/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6715120/Vaccinatie-verpleeghuispersoneel-van-start-ruim-duizend-prikken-worden-gezet
https://www.destentor.nl/arnhem/roc-rijn-ijssel-wil-de-ggd-ondersteunen-met-prikkers~abf1c9d8/
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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 

 

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/ 

https://vggm.nl 

 

https://vng.nl/nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://vggm.nl/

