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Raadsinformatie COVID-19 van 13 april 2021

Beste raads- en commissieleden,

1. Inleiding
Spannende crisisweken liggen voor ons met een periode van voorbereiding op de heropening van
het sociale leven. Onze inwoners lopen warm, experimenten met toegangstests zijn in recordtijd
uitverkocht. Het zal voor onze inwoners en onderneInhoudsopgave
mers een tegenvaller zijn dat de uitgelekte mogelijke
versoepelingen per 21 april minimaal een week zijn
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Toch is de situatie tot op de dag van vandaag weldegelijk nog zorgelijk. De boodschap uit Duitsland valt
moeilijk weg te relativeren. Duitsland ziet Nederland
als hoog risicogebied en roept op om niet in te reizen.
Zoals u kunt lezen in deze raadsinformatiebrief, zijn
voor pendelverkeer uitzonderingen mogelijk.

3

2. Lokale bijzonderheden
▪ Inreisbeperkingen Duitsland
Met ingang van 6 april 2021 heeft Duitsland ons land vanwege het hoge aantal besmettingen in
Nederland als hoog risicogebied aangewezen. Als gevolg van hiervan gelden er strenge inreisbeperkingen:
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▪
▪
▪

Bij noodzakelijke reizen is het hebben van een negatieve COVID-19 testuitslag van maximaal 48
uur oud verplicht.
Voor een verblijf van langer dan 24 uur geldt een aanmeldplicht voorafgaand aan de reis naar
Duitsland.
Voor mensen die werken in de grensstreek gelden aparte regels.

De Duitse politie controleert steekproefsgewijs of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie kan worden gevonden bij Duitse Deelstaat Nordrhein-Westfalen en het aangrenzende Kreis
Kleve. We zetten onze gebruikelijke communicatiekanalen in om onze inwoners en ondernemers in
hierover te informeren.

▪ Toezichthouders en handhavers positief getest op COVID-19
In de afgelopen periode zijn meerdere van onze handhavers en toezichthouders positief getest op
COVID-19. Gedurende lange periode is het gelukt de besmettingen buiten de deur te houden bij dit
team.
Vanuit veiligheidsoverweging werken de boa’s en toezichthouders in koppels. Om te voorkomen dat
alle boa’s en toezichthouders elkaar zouden besmetten, werken zij in twee bubbels die niet met elkaar in contact komen. Helaas zijn recentelijk vanuit verschillende besmettingsbronnen toch toezichthouders en handhavers besmet geraakt met het virus. Dat in beide bubbels zo kort na elkaar
een medewerker positief testte op het virus is zeer ongelukkig. Tegelijkertijd is het ook exemplarisch voor de hoge besmettingsgraad en het grotere risico dat toezichthouders en handhavers lopen, omdat zij voor hun werk continu daar zijn waar ook mensen zijn.
In totaal zijn zes van de acht toezichthouders en handhavers positief getest (geweest). De eerste
positief geteste medewerkers mogen komende week weer uit hun thuisisolatie. Om toch – zij het in
mindere mate – toezicht te houden in de gemeente, wordt samengewerkt met de Gemeente Wageningen. De intentie is om deze samenwerking met gesloten beurs plaats te laten vinden.

▪ Pilots toegangstesten
Deze maand wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met
Stichting Open Nederland, de landelijke pilot toegangstesten georganiseerd. De pilot is bedoeld om
de cultuur-, sport- en recreatiesector eerder te openen met testbewijzen. Bezoekers tonen bij de
ingang van een evenement of attractie een bewijs van een negatieve COVID-19-test. Een testbewijs kan niet verkregen worden via de GGD-testlocaties maar via speciaal ingerichte testlocaties
van zogenoemd Spoor 2a. Voor meer publieksinformatie zie testenvoortoegang.nl.
Mogelijk wordt in onze gemeente in het Bilderberghotel een pilot georganiseerd. Of de locatie in
onze gemeente deelneemt aan de test wordt bepaald door de hotelketen zelf.

▪ Tuin de Lage Oorsprong open voor vrienden
Tuin de Lage Oorsprong open gaat voor haar leden, de vrienden van de Tuin. Het bestuur van Tuin
de Lage Oorsprong neemt passende maatregelen, zodat het bezoeken van de Tuin veilig en met
inachtneming van de COVID-19-maatregelen gebeurt.

▪ Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Het college heeft in de B&W-vergadering van 6 april de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten 2021 (TONK) gemeente Renkum vastgesteld. De mogelijkheid om een aanvraag te doen wordt zo snel mogelijk opengesteld op de gemeentelijke website.
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De TONK is een op de Bijzondere Bijstand gebaseerde regeling voor inwoners die als gevolg van de
COVID-19-maatregelen een inkomensterugval hebben en daardoor problemen ervaren met het betalen van hun woonlasten. Het Rijk beoogt een ruimhartige regeling en geeft gemeenten veel beleidsvrijheid bij de invulling.
Voor de regeling is budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk, waarvan Renkum €310.000 ontvangt. Er bestaat veel onduidelijkheid over de omvang van de doelgroep van de TONK. Het is daardoor erg moeilijk voor gemeenten om de toegangseisen en de vorm en omvang van de tegemoetkoming af te stemmen op het beschikbare budget.
Elke gemeente heeft zelf een inschatting gemaakt van de omvang van de doelgroep onder haar inwoners en haar beleidskeuzes hierop afgestemd. Hierdoor verschilt de invulling van de TONK van
gemeente tot gemeente. Door het korte bestaan van de regeling (de eerste gemeente zijn gestart
in maart) is het nog niet duidelijk welke invulling de beste is.
We hebben in Renkum gekozen om TONK als een eenmalig forfaitair bedrag te verstrekken aan inwoners die een inkomensterugval hebben van minimaal 30% (ten opzichte van januari 2020) en
tenminste 40% van hun huidige inkomen besteden aan woonlasten. Het vermogen wordt niet getoetst. Wanneer inwoners een aanvraag doen en voldoen aan deze voorwaarden ontvangen zij als
alleenstaande €1.000 en als alleenstaande ouder of gehuwden €1.250.
Met de ruime toegangsvoorwaarden wordt beoogd een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken en de uitvoeringslast laag te houden. Met het oog op de menselijke maat sluit een beroep op
de TONK een aanvraag Bijzondere Bijstand niet uit. Inwoners met serieuze problemen bij het betalen van woonkosten kunnen een aanvraag doen voor woonkostentoeslag.
In samenwerking met onze maatschappelijke partners wordt de TONK zo breed mogelijk onder de
aandacht gebracht van onze inwoners. De verwachting is dat ongeveer 250 inwoners in aanmerking komen voor de TONK. Dit is een schatting onder andere gebaseerd op het huidige aantal aanvragen voor Tozo levensonderhoud. Het aantal TONK-aanvragen wordt de komende maanden
nauwlettend gemonitord door het college.
Wanneer het blijkt dat het aantal achterblijft bij de verwachtingen kan de regeling worden aangepast. Hiermee moet voorkomen worden dat het voor onze inwoners bestemde geld hen niet bereikt.

▪ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4
Vanaf 1 april 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 4 van
kracht. Deze nieuwe regeling loopt tot 1 juli 2021. Tozo 4 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen en bevat net als Tozo 2 en Tozo 3 een partnerinkomenstoets. Tozo 3 kan niet
meer worden aangevraagd, ook niet met terugwerkende kracht. Aan alle ondernemers die Tozo 3
ontvangen is een brief verzonden over de mogelijkheid van verlening
De nieuwe Tozo-regeling in het kort:
▪

▪
▪
▪

Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de COVID-19-maatregelen kunnen
voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen
ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
Er is sprake van een partnerinkomenstoets, wat betekent dat de inkomsten van de partner
meetellen.
Net als bij voorgaande Tozo-regelingen geldt er geen vermogenstoets.
Bij de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2 en Tozo-3. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli
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2021 tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo-1,
Tozo-2 en/of Tozo-3).

3. Regionale ontwikkelingen
▪ Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding,
GHOR & Epidemiologie)
Aandachtspunten deze week
▪

▪

▪

▪

AstraZeneca opnieuw gepauzeerd. Op vrijdag 2 april werd besloten om het vaccineren met AstraZeneca opnieuw te pauzeren. In afwachting van een advies van de gezondheidsraad, heeft
het ministerie van VWS de pauzering verlengd tot donderdag 8 april.
20.030 mensen stierven aan COVID-19. In 2020 zijn meer mensen aan COVID-19 overleden
dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030
mensen vorig jaar zijn gestorven als gevolg van een coronabesmetting (voorlopige cijfers).
Het aandeel van de Braziliaanse variant neemt toe. In drie weken ging dit aandeel van 0,5%
naar 0,7% naar 1,4% (week 11). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat iemand het virus al eens heeft gehad mogelijk minder goed te zijn. Dit wordt momenteel (internationaal) verder onderzocht.
Minder testen, percentage positief gestegen. Het aantal testen is in heel Nederland en in Gelderland-Midden gedaald. Het aantal testen nam in de leeftijdscategorieën 4-17 jarigen en 40-49
jarigen juist toe. Landelijk zien we een stijging in het percentage positief van 8,5% naar 8,9%.
Het vindpercentage in Gelderland-Midden steeg van 7,0% naar 7,4%. Drie weken geleden (op
15 maart) was dit nog 5%. Het vindpercentage in de leeftijdsgroep 0-12 jaar ligt lager dan in de
leeftijdsgroep 13 jaar en ouder (4,8% en 7,8%). De vindpercentages zijn het hoogst in de leeftijdscategorieën 13-17 jaar, 40-59 jaar en 70+. In de groep 0-12 jaar is het vindpercentage het
laagst.

Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week
Landelijk daalde het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen
week (31 maart tot en met 6 april) weer. Het daalde met 7% (van 51.866 naar 48.186). Het aantal
nieuwe ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen daalde iets (1.588 ten opzichte van 1.633 de
week ervoor). Het aantal nieuwe opnames op de intensive care was hoger dan de week ervoor
(376 ten opzichte van 317).
In de regio Gelderland-Midden zagen we in week 13 (29 tot en met 4 april) ook een kleine daling
van het aantal besmettingen. Het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor daalde met 2% van 1.506 naar 1.477. Dit zijn 216 positieve testen per 100.000 inwoners. Het
aantal meldingen van positief geteste personen in de regio per kalenderweek (maandag tot en met
zondag), is gevisualiseerd in onderstaande figuur.
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Bron: RIVM

Het aantal positieve tests is gestegen in de gemeenten Barneveld, Duiven, Ede, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum (en Rozendaal), zie de onderstaande figuur. In Wageningen is het aantal nagenoeg
gelijk aan vorige week. De andere zeven gemeenten laten een daling zien.

Bron: RIVM

Ziekenhuisopnames en overlijdens
In de onderstaande figuur staat het verloop van het absolute aantal nieuwe ziekenhuisopnames
van mensen met een bevestigde COVID-19-besmetting per week.

Bron: RIVM
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Het aantal bij de GGD gemelde overleden mensen met een bevestigde besmetting staat in onderstaande figuur (het laatste balkje betreft de gemelde overlijdens tot en met dinsdag 6 april).

Bron: RIVM

Vaccinaties
Tot en met woensdag 7 april zijn er naar schatting In Nederland bijna 2,9 miljoen prikken gezet.
Door GGD Gelderland-Midden werden tot en met 6 april 80.733 (10.861 in laatste zeven dagen)
prikken gegeven. Het betreft het totaal aantal prikken van de eerste en tweede vaccinatie.
Leeftijdsverdeling positief geteste personen
In onderstaande tabellen staan de 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 wanneer de groepen even groot zouden zijn. Op die manier zo kunnen de leeftijdsgroepen onderling worden vergeleken. De tweede tabel laat per leeftijdsgroep het absolute
aantal positieve testen zien.
De meeste besmettingen waren er relatief gezien in de leeftijdsgroepen 20-29 jaar en 10-19 jaar.
Een grote stijging was zichtbaar in de leeftijdsgroep 40-49 jaar. Zorgelijk is dat het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 70-79 jaar wederom hoger is dan de week ervoor.
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Bron: GGD Gelderland-Midden

Teststraten
In week 13 (voorlopige cijfers) hebben we in Gelderland-Midden ongeveer 17.399 mensen getest.
Daarvan waren 1.239 positief (7,4%). Deze week was er een afname van 14% in het aantal testen
en het vindpercentage steeg; dit lag in de week hiervoor op 7,0%. In heel Nederland lieten minder
(10%) mensen zich testen ten opzichte van week 12. Het landelijk vindpercentage in de GGD teststraten is licht togenomen en nu op 8,9%. In de week hiervoor was dat 8,5%.

Bron: RIVM

Onderwerp

Raadsinformatie COVID-19 van 13 april 2021
Datum

Ons kenmerk

Pagina

13 april 2021

126350

7 van 9

Gemeente Renkum
Verpleeghuizen
Op dit moment geeft het RIVM aan dat er (6,8%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de regio
Gelderland-Midden. Vorige week waren dit negen locaties. Dit getal is een inschatting van het totaal 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 7,5% (185
locaties).

Bron: RIVM

In onderstaande grafiek staat het aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per week in
onze regio.

Bron: RIVM

▪ Media
Afgelopen week was er veel coronanieuws:
▪
▪
▪
▪

Zo haal je een vaccinatie in de grootste post van Gelderland-Midden: ‘Het gaat lekker snel’. Zie
ook het filmpje aan het begin van dit artikel.
Zevenaarse vaccinatielocatie in sporthal geopend.
Dit moet je weten over de inreisbeperkingen in Duitsland (de ‘Nieder-lockdown’): boete tot
25.000 euro, ook gevaccineerde heeft negatieve uitslag nodig.
Aan het einde van een week waarin de Nederlandse vaccinatietrein eindelijk wat vaart leek te
gaan maken, was daar vrijdag weer een domper. Na een overlijdensgeval dat misschien aan het
AstraZeneca-vaccin te linken is, wordt het prikken met dat vaccin stilgelegd. De huisartsen gaan
ondertussen wel door met vaccineren van de mensen van boven de 60. De GGD geeft aan klaar
te staan om verder te prikken met AstraZeneca; het wachten is op het ministerie.
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▪

▪
▪
▪

Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis; hij zit in de risicogroep en is het
er niet mee eens. Ik overwoog serieus een actiegroep op te richten: ‘Blijf van mijn AstraZenecavaccin af!’.
Edese huisartsen vaccineren op GGD-locatie Reehorst: ‘Voor iedereen fijn’.
Uitgaan op proef met COVID-test regelrechte hit: ‘In tien minuten waren we uitverkocht’.
Arnhem krijgt een centraal registratieplatform voor horecabezoekers. Dat gaat gebruikt worden
als de horeca weer open mag. Zodra dat het geval is, zijn een gezondheidscheck en registratie
voor bezoekers verplicht.

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/
https://vggm.nl
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