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Raadsinformatie COVID-19 van 23 maart 2021

Beste raads- en commissieleden,

1.

Inleiding
Tot onze verrassing kan Gelderland-Midden volgens de cijfers als enige regio naar het risiconiveau
'ernstig'. De infectiedeskundigen vermoeden toeval in de tellingen, alle andere regio's in heel Nederland tellen een snelle groei aan besmettingen volgens het risiconiveau 'zeer ernstig'. We blijven
in ieder geval behoedzaam.
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Intussen kijken we terug op een prachtige opkomst
bij de Tweede Kamerverkiezingen, met kiezers die
zich vrijwel zonder uitzondering welbewust aanpasten
aan de regels die ons beschermden in de zorgvuldig
ingerichte stembureaus. Veel dank aan al die vrijwilligers, studenten, ambtenaren en leveranciers die alles in goede banen hebben geleid.
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Ik hoop dat het winkelen in onze gemeente net zo
mooi gaat, met passen en meten. Als lichtpuntjes
koesteren we de zwembaden voor de lessen van de
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kinderen, plus de sportaccommodaties buiten voor
groepjes van maximaal vier volwassenen. Het helpt
allemaal om te volharden met de afstandsregels tot de vaccinatiegraad ons gaat beschermen.
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Lokale bijzonderheden

2.1 Verkiezingen
Gedurende de afgelopen maanden is hard gewerkt om de verkiezingen ook tijdens de COVID-19pandemie veilig te laten verlopen. We kunnen met een heel tevreden gevoel terugkijken op zeer
goed verlopen verkiezingsdagen. Op maandag en dinsdag was het beduidend rustiger op de stembureaus dan op woensdag. Hierdoor konden mensen met een kwetsbare gezondheid veilig stemmen. Woensdag zijn de stembureaus gelukkig erg goed bezocht. Op enkele momenten waren ook
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rijen voor de stembureaus. Zowel in de stembureaus als in de rijen werd afstand gehouden door
iedereen. Ook alle andere maatregelen werden goed nageleefd. Ik ben blij en trots dat de verkiezingen zo goed verlopen zijn.

2.2 Ondersteuning ondernemers
De COVID-19-maatregelen blijven veel ondernemers raken. Uit gesprekken met ondernemers en
ondernemersverenigingen blijkt duidelijk dat de nood voor veel ondernemers hoog is. En die nood
wordt niet minder. We proberen ondernemers daarom op verschillende manieren te helpen:
▪

▪

Nieuwsbrief. De COVID-19-maatregelen veranderen regelmatig. Vanuit economische zaken proberen we ondernemers zoveel en snel mogelijk in te lichten. Maandelijks verzenden we de
nieuwsbrief voor de ondernemer, waarin we ondernemers op de hoogte brengen van relevante
ontwikkelingen. Daarnaast verzenden we naar aanleiding van de persconferenties regelmatig
een korte mailing. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via: https://www.renkum.nl/Ondernemers/Nieuwsbrief_voor_ondernemers.
Financiële hulpverlening. Vanuit verschillende loketten proberen we ondernemers te helpen met
financiële problemen. Ondernemers kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen,
waarbij de Tozo-regeling en regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) via
de gemeente loopt. Om ondernemers die geen aanspraak te maken op deze regelingen toch te
helpen, werken we samen met SamenZP en diverse ondernemerscoaches. Zij kunnen ondernemers verwijzen naar landelijke regelingen of bedrijfsadvies geven. Deze diverse loketten proberen we via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief en binnenkort met een pagina in de Rijn en Veluwe.

2.3 Stand van zaken Tozo-regeling
Vanaf 1 oktober tot en met vandaag zijn de volgende aanvragen voor een Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingediend:
Type aanvragen

Aantal

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal

186
111

De regeling voor Tozo 3 loopt nog tot en met het einde van deze maand. Vanaf 1 april start de
vierde Tozo-regeling. Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021.

3.

Regionale ontwikkelingen

3.1 Vaccinaties
Op 15 januari 2021 werd in de regio Gelderland-Midden gestart met het vaccineren van de eerste
doelgroepen. Als eerste het zorgpersoneel, gevolgd door mobiele 90-plussers en 80-plussers, en
zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Sinds deze week worden de mobiele 75-plussers uitgenodigd (gestart met 78-plussers).
Tot en met 16 maart werden door GGD Gelderland-Midden 51.832 prikken gezet. Het betreft het
totaal aantal prikken van de eerste en tweede vaccinatie. Landelijk hebben tot en met woensdag
17 maart naar schatting ruim 1,4 miljoen mensen tenminste één coronavaccinatie ontvangen en
ruim 500.000 mensen een tweede vaccinatie. Gemiddeld werden (landelijk) zo’n 37.046 vaccinaties per dag gegeven.
De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers is toegenomen naar 66% voor
de eerste vaccinatie en naar 37% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89 jarigen is
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de vaccinatiegraad 76% voor de eerste vaccinatie en ruim 21% voor de tweede. De vaccinatiegraad van de thuiswonende 80-84-jarigen is nu 74% voor de eerste vaccinatie en van de thuiswonende 75-79-jarigen is dat 7% (zie onderstaande figuur).

Bron: RIVM

Op 15 maart werd besloten tijdelijk te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca. Aanleiding
hiervoor was dat nader onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het AstraZeneca-vaccin en
trombosegevallen in het buitenland. De afspraken van de mensen die met AstraZeneca gevaccineerd zouden worden, werden tot nader order uitgesteld. Inmiddels hebben zowel EMA (European
Medicines Agency) als de WHO (World Health Organization) geadviseerd om vooral door te prikken
met AstraZeneca. Beiden geven aan dat de voordelen zwaarder wegen dan de risico’s. Na een
korte onderbreking is het vaccineren met AstraZeneca daarom weer voortgezet.
Het beoordelingscomité van het Europees medicijnagentschap EMA heeft op 11 maart een positief
advies gegeven over het COVID-19 vaccin van Janssen. Een groot voordeel van dit vaccin is dat
één vaccinatie volstaat. Het advies van de Gezondheidsraad is om dit vaccin in eerste instantie in
te zetten voor personen ouder dan 60 jaar en risicogroepen.

3.2 Geneeskundige zorg
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (infectieziektebestrijding,
GHOR & epidemiologie)
Aandachtspunten deze week
▪

▪

Landelijk en regionaal een stijging van het aantal besmettingen. In de afgelopen week is in heel
Nederland het aantal mensen dat een positieve testuitslag kreeg gestegen met 24%. In Gelderland-Midden zagen we een stijging van het aantal positieve testen van zelfs 39%. De grootste
toename zien we bij de groep 0-9 jarigen (een stijging van 73%), en de 20-29 en 40-49 jarigen
(bij beide groepen een stijging van 52%).
Risiconiveau Gelderland-Midden aangepast naar ‘Ernstig’. Ondanks de stijging van 39% van het
aantal besmettingen in de regio per 100.000 inwoners, ligt dit nog binnen risico niveau ‘ernstig’.
In tegenstelling tot de rest van het land is het aantal ziekenhuisopnames per miljoen inwoners
de afgelopen week juist onder de grens van ‘zeer ernstig’ gekomen. Dit betekent dat de inschaling op het Coronadashboard alleen voor de regio GM is aangepast. Ook als het aantal ziekenhuis opnames in de komende week stijgt als gevolg van de toename in het aantal besmettingen,
zal de aanpassing op het dashboard pas weer over twee weken plaatsvinden.
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▪

▪

Overledenen. In de afgelopen week is het aantal overledenen flink minder dan in de week ervoor. We zullen de komende weken nauwlettend in de gaten houden hoe dit zich ontwikkelt. Het
aantal positieve testen neemt immers weer fors toe, maar tegelijkertijd wordt er ook flink vaart
achter het vaccineren gezet.
Wederom veel meer getest, vindpercentage gedaald, testen onder 4-12 jarigen blijft hoog. Het
aantal testen is in heel Nederland weer gestegen. Ook in Gelderland-Midden werd veel meer getest: een stijging van 29% ten opzichte van de voorgaande week. Ca. 17.347 personen werden
getest. Het vindpercentage daalde van 5,4% naar 4,9%. In week 9 zagen we de aantallen kinderen in de teststraten verdubbelen ten opzichte van week 8, dit hing samen met het openen
van de scholen en het testbeleid. In week 10 steeg het aantal testen onder 4-12 jarigen door,
met 35%. Er werden 3.146 kinderen getest.

Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week
Landelijk steeg het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen
week (9 maart tot en met 16 maart) weer, en wel met 24% naar 39.527. Het aantal nieuwe meldingen van ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen was met 1.234 ongeveer gelijk aan de week
ervoor (1.145). Het aantal nieuwe opnames op de spoedeisende hulp was met 268 ongeveer gelijk
aan de week ervoor (278).
In de regio Gelderland-Midden zagen we dat er in week 10 (8 tot en met 15 maart) een grotere
stijging dan landelijk van het aantal besmettingen. Het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor steeg met 39% van 764 naar 1.055. Dit zijn 151 positieve testen per
100.000 inwoners. 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.

Bron: RIVM

Onderwerp

Raadsinformatie COVID-19 van 22 maart 2021
Datum

Ons kenmerk

Pagina

23 maart 2021

126350

4 van 9

Gemeente Renkum

Bron: RIVM

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

Bron: RIVM

Het aantal bij de GGD gemelde overleden mensen met een bevestigde besmetting is in onderstaand figuur weergegeven (het laatste balkje betreft de gemelde overlijdens tot en met dinsdag
16 maart). In de afgelopen week is het aantal overleden fors minder dan in de week ervoor.
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Bron: RIVM

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 en op die manier kunnen de leeftijdsgroepen onderling worden vergeleken. De tweede tabel laat per leeftijdsgroep het absolute
aantal positieve testen zien.
Deze week zien we een stijging in bijna alle leeftijdsgroepen. In de groep boven 70 jaar bleef het
aantal stabiel. De grootste toename zien we bij de groep 0-9 jarigen (73%), en de 20-29 en 4049-jarigen. Landelijk is er een forse stijging onder jongeren tussen 18-24 jaar.

Bron: GGD Gelderland-Midden
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Bron: GGD Gelderland-Midden

Teststraten
In week 10 (voorlopige cijfers) hebben we in Gelderland-Midden ongeveer 17.347 mensen getest.
Daarvan werden er 847 positief bevonden (4,9%). Er is weer een flinke toename in het aantal testen (29%) en het vindpercentage is wat gedaald, dit lag in de week hiervoor op 5,4%. Ook in heel
Nederland lieten meer mensen zich testen, ten opzichte van week 8. Het landelijk vindpercentage
in de GGD teststraten ligt nu op 7,7%.

Bron: RIVM
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Verpleeghuizen
Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 10 (8,6%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de regio
Gelderland-Midden. Dit aantal blijft dalen. Vorige week waren dit 14 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 12,2%% (299 locaties).

Bron: RIVM

In onderstaande grafiek wordt het aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per week in
onze regio weergegeven. In week 10 werden vijf bewoners positief getest, minder dan in week 9
toen er elf bewoners positief testten. In de verpleeghuizen is volgens het RIVM inmiddels een effect
van de vaccinaties te zien.

Bron: RIVM

3.3 Media
COVID-19 gerelateerd nieuws in de media van afgelopen week:
▪

▪

Het plotseling toch stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca heeft maandag voor een
hoop opschudding gezorgd. Priklocaties moesten worden gesloten, afspraken afgebeld en de telefoons bij de huisartsen en de GGD stonden roodgloeiend.
Arnhemmer Wim Harms (54) kijkt al tijden uit naar de dag dat hij gevaccineerd kan worden.
Maar nu het zover is slaan de twijfels toe. Door de onzekerheid over het AstraZeneca-vaccin is
Wim bang voor bijwerkingen zoals trombose: "Ik ga nu met angst en vlinders in mijn buik toch
die prik halen."
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▪

▪

▪
▪

4.

De GGD-en zijn in de schijnwerpers komen te staan. Ze zijn vooral enorm trots op het huzarenstukje dat ze geleverd hebben. Een interview met twee directeuren PG, Henk Bril en Moniek Pieters.
Inwoners van Zevenaar en omgeving kunnen zich vanaf dinsdag 6 april laten vaccineren in
sporthal Lentemorgen. Deze priklocatie wordt de grootste van de GGD in de regio GelderlandMidden: als er voldoende vaccins geleverd worden, kunnen er 3.200 mensen per dag worden
gevaccineerd.
Felle kritiek van de hoogste baas van Ziekenhuis Rijnstate: ‘Vaccineren is een zooitje, echt indrukwekkend is het allemaal niet’.
Als aan het einde van de dag nog vaccin over is, dan doen de vaccinatiemedewerkers er alles
aan om dat op tijd aan de juiste mensen te geven. Ze werken daarbij volgens een strak protocol, overeenkomstig de landelijke afspraken.

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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