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1. Inleiding 
 

In deze raadsinformatiebrief kunt u lezen dat vanwege het oplopende aantal besmettingen, alle 
veiligheidsregio's – en dus ook Gelderland-Midden – weer ingedeeld zijn in het risiconiveau 'zeer 
ernstig'. 

 
Hoewel het RIVM de vooruitzichten niet goed noemde 
tijdens de presentatie van de weekcijfers vorige 
week, zijn deze week toch voorzichtige versoepelin-
gen doorgevoerd. In deze brief ga ik kort in op twee 
van deze versoepelingen, namelijk de winkelbezoeken 
op afspraak en de opening van de middelbare scho-
len. 
 
We zien verder dat landelijk en in de regio het draag-
vlak voor de COVID-19-maatregelen onder de bevol-
king afneemt. Daarnaast zijn er kleinere leveringen 
van vaccins dan overeengekomen, wat leidt tot aan-
passingen in de uitvoeringsorganisatie. 
 

 

2. Lokale bijzonderheden 
 

2.1 Winkelbezoek op afspraak 
 

Sinds woensdag 3 maart, mogen winkels open zijn om maximaal twee mensen per verdieping ge-
lijktijdig op afspraak te laten winkelen. Zeker voor de vele kleinere winkels in onze gemeente kan 
dit een belangrijke stap in de goede richting zijn. Door middel van de ondernemersinformatiebrief 
over de COVID-19-maatregelen zijn ondernemers hierover geïnformeerd. 
 
De maatregelen worden goed nageleefd. Gisteren hebben we tijdens de persconferentie gehoord 
dat ook de grotere detailhandel wat meer mogelijkheden krijgt om klanten binnen te laten. 
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2.2 Avondklok 
 

De avondklok is nog steeds van kracht en – zoals gisteravond aangekondigd – verlengd tot 31 
maart. Zolang deze van kracht is zijn toezichthouders en handhavers extra op pad om toe te zien 
op de naleving van de avondklok. Regelmatig worden mensen die na 21 uur op straat zijn ge-
vraagd hun werkgeversverklaring en/of eigen verklaring avondklok te tonen. In de meeste gevallen 
zijn deze op orde, een enkele keer is dat niet zo en dan wordt een proces verbaal uitgeschreven. 
 
Het is fijn dat er tijdens de verkiezingsdagen enkele uitzonderingen gelden, zodat de avondklok 
geen drempel opwerpt om ’s avonds te stemmen of om als vrijwilliger bij te dragen aan de verkie-
zingen. 
 

2.3 Middelbaren scholen weer open 
 

Sinds maandag 1 maart, hebben ook de middelbare scholen hun deuren weer geopend om scholie-
ren te ontvangen. Dit betekent dat de scholieren van het Dorenweerd College minimaal één dag 
naar school mogen. We onderhouden goed contact met de school en waar nodig brengen we de 
school in contact met GGD, bijvoorbeeld voor vragen over de inrichting van de school. Wanneer we 
vragen krijgen over extra ruimtes denken we hierin mee. 
 

2.4 Campagne voeren 
 

Voor jullie als raadsleden brengen de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken 
nu in de verkiezingstijd ook veel beperkingen met zich mee. Vier jaar geleden zagen de straten en 
waarschijnlijk ook jullie agenda’s er heel anders uit. Via deze route wil ik graag mijn complimenten 
aan jullie geven voor de aanpassingen die jullie gedaan hebben en de creatieve wijze waarop toch 
campagne wordt gevoerd. Wees extra alert op het campagnevoeren op drukke plekken en probeer 
deze te vermijden. Ik wens jullie allen een goede verkiezingsweek toe! 
 

2.5 Stand van zaken Tozo-regeling 
 

In onderstaande tabel zijn aantal Tozo-aanvragen weergegeven. 
 
Type aanvragen Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud 178 
Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal 11 
 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

3.1 Vaccinaties 
 

Op 15 januari 2021 werd in Gelderland-Midden gestart met het vaccineren van de eerste doelgroe-
pen. Als eerste het zorgpersoneel, gevolgd door mobiele 90-plussers en 85-90 jarigen. Inmiddels 
zijn ook de mobiele mensen in de leeftijdsgroep 80-85 jaar uitgenodigd om een afspraak te maken 
voor vaccinatie. Vanaf 9 maart zal de doelgroep 75+ een uitnodiging ontvangen. 
 
Tot en met 2 maart werden door GGD Gelderland-Midden 44.856 prikken gezet. Het betreft het to-
taal aantal prikken van de eerste en tweede vaccinatie. Het aantal mensen dat volledig gevacci-
neerd is volgt later. Landelijk hebben tot en met 2 maart naar schatting 1.425.319 mensen één of 
twee vaccinaties ontvangen. 
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3.2 Geneeskundige zorg 
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, 
GHOR & Epidemiologie) 
 

Aandachtspunten deze week 
Sinds afgelopen week is er een einde gekomen aan de daling van het aantal positief geteste perso-
nen in Gelderland-Midden. We zagen een toename van 8% (van 646 naar 698 mensen). Met 100 
positieve testen per 100.000 inwoners heeft Gelderland-Midden nog wel relatief het laagste aantal 
meldingen van Nederland. Op het coronadashboard is het risiconiveau inmiddels voor alle regio’s 
weer aangepast naar ‘zeer ernstig’. In regio ‘Midden’ was het voorjaarsvakantie, dit kan invloed 
hebben op de cijfers. 
 
Het aantal testen is met 17% gestegen ten opzichte van de voorgaande week. Bijna 10.600 men-
sen werden getest. Het vindpercentage daalde verder, naar 5,5%. Dit is een goede ontwikkeling. 
Als we namelijk een hoog percentage besmettingen zien ten opzichte van het aantal mensen dat 
zich liet testen, betekent dit dat te weinig mensen zich laten testen (en daarmee besmettingen dus 
onopgemerkt blijven). In de infectieradar is te zien dat het aantal mensen met COVID-achtige 
klachten toeneemt. Een deel van de toename valt samen met de start van het hooikoortsseizoen, 
maar niet de hele toename is hieraan toe te schrijven. 
 
We zien in het hele land een flinke stijging in de leeftijdsgroep 0-12 als het om testen gaat. Dit 
hangt samen met het heropenen van de scholen en kinderdagverblijven, en het aangescherpte 
testbeleid bij kinderen. 
 
In Nederland, en in de landen om ons heen, lopen de besmettingen toch weer verder op. Het re-
productiegetal ligt inmiddels weer boven de één, ook bij de oorspronkelijke varianten. Met de ver-
soepelingen die deze week ingaan blijft het van belang dat iedereen zich aan de maatregelen 
houdt, waarbij vooral het testen en thuisblijven bij klachten cruciaal zijn. Een lichtpuntje is er ge-
lukkig ook: onder de 70-plussers en in de verpleeghuizen neemt het aantal besmettingen af. Dit 
lijkt een gevolg te zijn van de vaccinatiecampagne. 
 
Uit de laatste meting van het onderzoek naar welbevinden en naleving dat het RIVM samen met de 
GGD-en uitvoert, blijkt dat de naleving van de maatregelen nog hoog is, maar dat vooral het 
draagvlak voor de maatregel van niet meer dan één bezoeker per dag afneemt (en de naleving er-
van ook). Dit gaat gepaard met een verdere afname in sociaal en mentaal welbevinden. Mensen 
zeggen verder behoefte te hebben aan een heldere koers en een eerlijkere verdeling van de lasten 
van de pandemie. 
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde op 2 maart het rapport ‘Een jaar met corona’. Een 
jaar na de start van de COVID-19-pandemie hebben Nederlanders gemiddeld genomen nog steeds 
een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn groepen in de samenleving voor wie deze gemiddelden 
niet op gaan. Vooral  jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een 
laag opleidingsniveau, en zelfstandigen zijn kwetsbaarder. De verschillen tussen verschillende 
groepen worden onder invloed van de COVID-19-maatregelen groter. 
 
Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week 
Landelijk steeg het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen 
week (24 februari – 2 maart) van naar 29.977 naar 31.984 (+7%). In de week de ervoor was er 
een stijging van 19%. Het aantal nieuwe meldingen van ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen 
bleef ongeveer gelijk met 1.133 (in de week ervoor 1.120). Het aantal nieuwe opnames op de In-
tensive Care daalde van 243 naar 224 (-8%). 
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In de regio Gelderland-Midden zagen we dat er in week 8 (22 – 28 februari) een einde lijkt geko-
men aan de daling van het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor: 
van 646 naar 698 (+8%). Dit zijn 100 positieve testen per 100.000 inwoners. Onze regio heeft 
momenteel het laagste aantal positieve testen per 100.000 inwoners in Nederland. 
 
Het aantal meldingen van positief geteste personen in de regio per kalenderweek (maandag – zon-
dag) sinds de COVID-19-uitbraak begon, is gevisualiseerd in onderstaande figuur. 
 

 
 

Bron: RIVM 

 
In de meeste gemeenten in de regio is in week 8 sprake geweest van een toename van het aantal 
positief geteste personen. Nijkerk, Lingewaard, Doesburg en Rheden vallen hierbij vooral op, zie de 
onderstaande gemeenten. In deze laatste gemeente speelt een uitbraak in een fabriek. In zowel 
Rheden als Doesburg valt vooral de groep 20-29 jaar op. 
 

 
 

Bron: RIVM 
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Bron: RIVM 

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

 
 

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 2 
maart). 
 

 
 

Bron: RIVM 
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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 om zo de leeftijdsgroepen onderling te vergelijken. De tweede tabel laat per 
leeftijdsgroep het absolute aantal positieve testen zien. Deze week zien we een stijging in alle leef-
tijdsgroepen, behalve bij 50-59 jaar en 80+. Het aandeel positief geteste 80-plussers blijft afne-
men, dit lijkt samen te hangen met de vaccinatiecampagne. 
 

 
 

Bron: GGD Gelderland-Midden 

 
 

Bron: GGD Gelderland-Midden 

 
Teststraten (tot en met week 8) 
In week 8 (voorlopige cijfers) zijn in Gelderland-Midden ongeveer 10.594 mensen getest. Daarvan 
werden er 583 positief bevonden (5,5%). Er is weer een flinke toename in het aantal testen (17%). 
Het vindpercentage is weer gedaald, dit lag in de week hiervoor op 6,1%. In heel Nederland lieten 
meer mensen zich testen, ten opzichte van week 7. Het landelijk vindpercentage in de GGD test-
straten ligt nu op 8,9%. 
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Bron: Aantal testen uitgevoerd door de GGD met bekende uitslag, RIVM 

 
Verpleeghuizen 
Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 16 (13,7%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de re-
gio Gelderland-Midden. Vorige week waren dit 18 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 16,1% (395 
locaties). 
 

 
 

Bron: RIVM 
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In onderstaande figuur wordt het aantal positief geteste bewoners in verpleeghuizen per week in 
onze regio weergegeven. In week 8 werden 18 bewoners positief getest, iets meer dan in week 7 
toen er 13 bewoners positief testten. Hierbij blijft het van belang op te merken dat er in verpleeg-
huizen bij uitbraken ook vaker asymptomatisch wordt getest. In de verpleeghuizen is volgens het 
RIVM inmiddels een licht effect van de vaccinaties te zien. 
 

 
 

Bron: RIVM 

 

3.3 Media 
 

De afgelopen week was er veel COVID-19-gerelateerd nieuws: 
 

 Wie voor een vaccinatie naar de priklocatie op Papendal bij Arnhem wil, moet geduld hebben. 
Voor al het beschikbare vaccin zijn inmiddels afspraken gemaakt, dus wie snel aan de beurt wil 
zijn, moet uitwijken naar prikplekken elders. 

 GGD kan snel opschalen in nieuwe testlocatie Voorthuizen. 
 De Avondvierdaagsen van Velp en Rheden kunnen dit jaar doorgaan. Dat wil zeggen: met een 

app. 
 Een percentage van zestien procent van de kerkgangers in Nederland haakte het afgelopen jaar 

tijdens de coronacrisis af om online naar kerkdiensten te kijken. Wat is het toekomstperspectief 
van de kerkgang lokaal? Twee predikanten uit Barneveld geven hun visie. 

 Drukte in de kinderteststraat: ‘We trekken alles uit de kast om het minder spannend te maken.’ 
 Middelbare scholieren kunnen weer naar school. 
 Naar verwachting opent eind deze maand een vaccinatielocatie in Zevenaar. Vanaf begin april 

moet het voor inwoners van de Liemers in elk geval mogelijk zijn zich tegen COVID-19 te laten 
inenten in de eigen regio. Dat heeft Zevenaars burgemeester Lucien van Riswijk laten weten.  

 Waar grote Gelderse gemeenten als Arnhem, Nijmegen, Veenendaal en Tiel de laatste weken 
stap voor stap roder kleuren, gebeurt in Ede juist het omgekeerde. Waar de gemeente een 
maand geleden 219 coronabesmettingen in een week telde, zijn dat er nu 134. 

 Zestigplussers, mensen met overgewicht en mensen met Down moeten in Gelderland langer 
wachten op hun vaccinatie. Dat is het gevolg van leveringsproblemen bij vaccinfabrikant Astra-
Zeneca. 

 De 26-jarige Iris Springvloet is studentpastor in Arnhem. Ze biedt een luisterend oor aan stu-
denten met levensvragen en staat studenten bij die in de put zitten. Door de COVID-pandemie 
ziet ze de omvang van die laatste groep toenemen. 

 Ondernemers van de Gemeente Renkum roepen burgemeester Agnes Schaap op om er bij het 
kabinet op aan te dringen om ‘winkels, horeca en de culturele sector zo snel mogelijk te ope-
nen’. De ondernemers vrezen dat langer uitstel tot ondergang van bedrijven en leegstand in de 
zes dorpen van de gemeente zal leiden. 
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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 

 
 
 
 

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 
 


