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1. Inleiding 
 

Allereerst wens ik u in deze eerste Raadsinformatiebrief van 2021 een mooi en gezond jaar toe. 

Voor 2021 is natuurlijk de hoop gericht op de verschillende vaccins en op het verslaan van COVID-

19. En dan hopen we natuurlijk dat we in de loop van het jaar (gefaseerd) weer richting ‘het oude 

normaal’ of een variant hierop kunnen gaan. 

 

Ondertussen is het risiconiveau in Gelderland-Midden 

nog steeds 'zeer ernstig'. Het aantal positief geteste 

personen per 100.000 inwoners neemt af ten op-

zichte van week 53. Dit is vooral dankzij flinke af-

name van positieve testen in gemeenten Barneveld, 

Scherpenzeel en Ede, waar deze eerder nog stegen. 

De keten in de zorg staat nog altijd zwaar onder 

druk. Er is een toename van instroom van patiënten 

en de uitstroom verloopt moeizaam. Daarnaast vormt 

de krapte in personele capaciteit een uitdaging. 

Daarom is het Corona Care Center van Vilente geo-

pend deze week. 

 

Vanwege het hoge aantal besmettingen is BCO terug 

naar fase 3. Dit wil zeggen dat alle positief geteste 

personen een BCO krijgen, incl. contactonderzoek, 

maar dat zij zelf de contacten moeten informeren. Dit 

wordt niet meer door de GGD gedaan. 
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2. Lokale bijzonderheden 
 

2.1 Verloop naleving lockdown 
 

De laatste raadsinformatiebrief heeft u net na de aankondiging van de lockdown die 14 december 

werd aangekondigd ontvangen. De maatregelen hebben in eerste instantie nog tot veel onduidelijk-

heid geleid. Met name welke detailhandel zijn deuren moest sluiten en welke geopend moch blijven 

leidde tot vragen. Deze onduidelijkheden speelden landelijk. Aanvullende invulling op de maatrege-

len schepten meer duidelijkheid. Ondernemers die onterecht hun hadden deuren geopend zijn 

hierop aangesproken door de handhavers. 

 

2.2 Jaarwisseling 
 

Voorbereiding 

Onder andere het vuurwerkverbod en de COVID-19-maatregelen maakten deze jaarwisseling niet 

vergelijkbaar met eerdere jaarwisselingen. De voorbereiding op de afgelopen jaarwisseling werd 

daardoor vooral gekenmerkt door uiteenlopende scenario’s en onzekerheid. In nauwe samenwer-

king met politie en OM is op deze verschillende scenario’s voorbereid. Alle boa’s waren verdeeld 

over de dag in dienst. Zo kon de politie van ’s morgensvroeg tot in de nacht ondersteund worden. 

 

Incidenten 

Op enkele incidenten na is de jaarwisseling rustig verlopen. Door snel ingrijpen en goede samen-

werking tussen politie en boa’s kon een gevecht aan de Mr. van Grolweg relatief snel beëindigd 

worden. Helaas kon hierbij niet voorkomen worden dat één van de agenten gewond raakte. De da-

der kon snel opgepakt worden. Daarnaast hebben twee jongeren een doorverwijzing naar HALT ge-

kregen en één aanhouding. De brandweer moest voor één buitenbrand uitrukken. 

 

2.3 Ondersteuning heroriëntatie ondernemers in de Tozo 
 

In Renkum maken op dit moment ca. 90 ondernemers gebruik van de Tijdelijke overbruggingsre-

geling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud. Nieuw aan de Tozo in 2021 is dat 

verwacht wordt dat ondernemers zich gaan heroriënteren op de toekomst met als doel het voorko-

men dat ondernemers na 1 juli, als de Tozo stopt, bijstandsafhankelijk te worden. Gemeenten 

moeten dit proces ondersteunen. 

 

We hebben hiervoor samenwerking gezocht met SamenZP en Renkumonderneemt.nl. Renkumse 

ondernemers kunnen gratis gebruik maken van workshops via Renkumonderneemt.nl waarin on-

dernemers elkaar ondersteunen, samenwerken en inspireren. Daarnaast bieden we adviesgesprek-

ken aan. We hebben deze adviesgesprekken ingekocht bij drie lokale bedrijfsadviseurs. In januari 

gaan we de ondernemers hiervoor actief benaderen. 

 

2.4 Stand van zaken Tozo-regeling 
 

In de onderstaande tabellen is de stand van zaken wat betreft de aanvragen voor een Tozo weer-

gegeven. 

 

Type aanvragen Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud 127 

Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal 5 

 

Vanaf de aangescherpte maatregelen van 17 december zijn 37 aanvragen levensonderhoud bin-

nengekomen en in ieder geval twee aanvragen bedrijfskapitaal. Het kost tijd om deze aanvragen in 

het systeem te zetten en te verwerken en dus de juiste aantallen te verkrijgen. Het kan zijn dat het 
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aantal aanvragen voor bedrijfskapitaal oplopen maar dat komt omdat een aanvraag voor bedrijfs-

kapitaal onderdeel is van het aanvraagformulier levensonderhoud. Het genoemde aantal van 90 

aanvragen is dus een tussenstand. 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

3.1 Vaccinatie 
 

Vrijdag 15 januari start GGD Gelderland-Midden in sportcentrum Papendal in Arnhem met het vac-

cineren van medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-onder-

steuning. GGD Gelderland-Midden is helemaal klaar voor het vaccineren, vertelt projectleider Ruud 

Koers in een artikel in De Gelderlander. Andere groepen volgen later, afhankelijk van de levering 

van vaccins, zoals te zien is in deze flowchart van de Rijksoverheid. 

 

‘Ik laat mij zeker vaccineren’, stelt het overgrote deel van de lezers die deelnamen aan een poll 

van De Gelderlander op 6 januari – de dag van de eerste inentingen voor zorgmedewerkers. 

 

Vacature 

In voorbereiding op het vaccineren heeft de VGGM een vacature uitgezet om mensen te werven die 

hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze vacature is ook door de gemeente gedeeld. 

 

3.2 Opening teststraat Zevenaar 
 

In Zevenaar wordt op 14 januari in het kader van geografische spreiding een nieuwe teststraat ge-

opend in de huisartsenpost op de Hunnerveldweg 14B. 

 

3.3 Ondersteuning in de zorg 
 

Zoals gezegd staat de zorg zwaar onder druk. Ten behoeve van de continuïteit van de zorg levert 

Defensie militaire steunverlening bij een VVT-instelling in Ede (van 21 december tot 4 januari). 

Daarnaast loopt een aanvraag voor ondersteuning in het ziekenhuis Gelderse Vallei. 

 

3.4 Webinar Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 
 

Op 14 december deed Ahmed Marcouch verslag aan gemeenteraden uit onze Veiligheidsregio over 

de COVID-19-pandemie. Deze webinar is terug te kijken. 

 

3.5 Evaluatie GRIP 4 COVID-19 
 

Inmiddels zitten we in de tiende maand van de COVID-19-crisis. In het voorjaar is al een deel ge-

evalueerd. Nu vanaf 1 december de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking is getreden, is 

het tijd om deze gehele periode (maart – december) te evalueren op basis van onze eigen evalua-

tiesystematiek. Net als van al onze crises, willen we ook van deze crisis leren om onze aanpak 

eventueel te verbeteren. Ook landelijk vraagt de Inspectie om de regionale evaluaties aan te leve-

ren. 

 

Onze voorzitter heeft opdracht gegeven voor onze regionale evaluatie. Hiervoor is een extern bu-

reau, te weten V&R (onze vaste partner voor de systeemtoets), ingeschakeld. Voor de evaluatie 

zullen de leden van het ROT en het RBT schriftelijk bevraagd worden. Daarna zullen een aantal 

verdiepende interviews afgenomen worden. Dit leidt samen met bestudering van relevante docu-

mentatie tot een evaluatierapport. De evaluatie zal begin maart opgeleverd worden. De mensen die 

geacht worden deel te nemen aan de evaluatie worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. 

We vragen u, als u benaderd wordt, om deel te nemen aan deze evaluatie. 
 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/350-prikken-tegen-corona-per-dag-maar-deze-ggd-kan-er-veel-meer-aan-normaal-werken-we-in-hoger-tempo~a4a92322/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart
https://www.gelderlander.nl/home/ik-laat-mij-zeker-vaccineren-als-ik-word-opgeroepen~af197f91/
https://vggm.easycruit.com/vacancy/2618333/159597?iso=nl
https://vimeo.com/488462210
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4. Geneeskundig beeld 
 

Landelijk en regionaal beeld 

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

week (30 december tot en met 5 januari) van 67.388 naar 56.440 (-16%). Hierbij moet wel opge-

merkt worden dat minder mensen zich lieten testen. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames 

op verpleegafdelingen daalde van 1.892 naar 1.713 (-9%). Het aantal meldingen van ziekenhuis-

opnames op de Intensive Care steeg van 304 naar 336 (+11%). 

 

In de regio Gelderland-Midden zagen we voor het eerst in lange tijd een daling van het aantal in-

woners dat positief testte in week 53 (28 december tot en met 4 januari) ten opzichte van de week 

ervoor: van 3.968 naar 3.021 (-24%). Dit zijn gemiddeld 434 positieve testen per 100.000 inwo-

ners. Ook hierbij is wel van belang om op te merken dat minder mensen zich hebben laten testen, 

ruim 3.000 mensen minder dan in de week ervoor. Het vindpercentage nam licht toe. De daling is 

dan ook niet overtuigend, zoals ook het RIVM afgelopen dinsdag meldde. In de komende dagen 

zullen we weten wat het eventuele effect van de feestdagen is geweest. We zien inmiddels al dat 

meer mensen zich melden voor een test. 

 

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 bij-

lage 1 vindt u de epidemiologische duiding met verdere toelichting op en verbijzondering van deze 

cijfers. 

 

 
 

Bron: RIVM 
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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. 

 

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/

