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1. Inleiding 
 

Elke week heeft zijn eigen kansen en bedreigingen. Ik en de andere burgemeesters in de regio kij-

ken met hoop en vrees naar Koningsdag. De Oranjeverenigingen en andere vrijwilligers hebben 

mooie programma’s gemaakt. Speelse kinderactivitei-

ten tussen de kerkklokken 's morgens en een proost 

op de koning met de tv in de namiddag. Zonder 

drukte. En terecht. 

 

Dat de terrassen pas na Koningsdag alleen ’s middags 

open mogen, zegt alles. Want de zorg is overwerkt, 

de cijfers zijn hoog en besmettingen ontstaan alleen 

waar mensen dicht bij elkaar komen. Dit blijft ons ge-

sprek met de ondernemers: openen in kleine stapjes. 

Als burgemeesters kunnen we hier onderling gelukkig 

goed en zinnig over praten. 

 

 

2. Lokale bijzonderheden 
 

▪ Koningsdag rustig verlopen 
 
 

Gisteren heeft iedereen kunnen genieten van het mooie weer tijdens Koningsdag. Velen hebben 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om de natuur in te trekken. Hierbij is werd goed afstand ge-

houden. Koningsdag is in onze gemeente rustig verlopen. 

 

▪ Uitbreiding terrassen 
 

Zoals ook eerder via deze informatiebrieven met u gedeeld is, hebben de horecaondernemings die 

hier gebruik van willen maken ook nu de gelegenheid gekregen om een aanvraag voor 
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terrasuitbreiding in te dienen. De vergunningen hiervoor zijn vorige week verstuurd zodat hier di-

rect met ingang van de eerste stap van de versoepelingen gebruik van gemaakt kan worden. 

 

▪ Stand van zaken Tozo-regeling 
 

Van 1 april tot en met 30 juni kan Tozo 4 worden aangevraagd. Tot 26 april zijn 68 aanvragen voor 

Tozo 4 Levensonderhoud ingediend en één aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal, zie ook on-

derstaande tabel. 

 

Type aanvragen (Tozo 4) Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud 68 

Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal 1 

 

Tot 1 april kon de Tozo 3 voor levensonderhoud worden aangevraagd. In totaal hebben 189 onder-

nemers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

Ook de TONK kan worden aangevraagd. Helaas moeten we constateren dat ook in Renkum het 

aantal de aanvragen achterblijft bij de verwachting. Daarom zetten wij de komende tijd gericht 

middelen in om de doelgroep te bereiken. 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

▪ Geneeskundige zorg 

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

GHOR & Epidemiologie) 
 

Aandachtspunten deze week 
 

▪ Vaccineren. Er komen meer vaccins beschikbaar. Pfizer levert meer, in week 19 starten de GGD-

en met Moderna en ook het Janssen-vaccin wordt volgens plan ingezet. Hierdoor is er in de ko-

mende periode een forse versnelling van de vaccinatiecampagne. Ook zullen ongeveer een mil-

joen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico bij de GGD worden gevaccineerd 

in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze zogeheten ‘griepprik-

groep’ worden begin mei verstuurd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om vaccinatiecijfers 

per gemeente te laten zien. Zodra deze beschikbaar komen zullen we ze opnemen in de duiding. 

Tot en met zondag 18 april zijn naar schatting ruim 4,5 miljoen coronavaccinaties gezet in heel 

Nederland. Bij ruim 900.000 van deze prikken ging het om de tweede vaccinatie. Tot en met 20 

april werden door GGD Gelderland-Midden 117.479 (21.574 in laatste zeven dagen) prikken ge-

geven. Het betreft het totaal aantal prikken van de eerste en tweede vaccinatie. 

▪ Iets meer getest, regionaal vindpercentage licht gedaald. In heel Nederland nam het aantal 

mensen dat zich liet testen met 1% toe. In Gelderland-Midden steeg dit aantal met 5%. Het 

landelijk vindpercentage nam licht toe en ligt nu op 10,1%, in Gelderland-Midden daalde het 

percentage licht, van 8,8% naar 8,2%. In de groep 0-12 jarigen is het vindpercentage nog 

steeds het laagst. De vindpercentages zijn het hoogst in de leeftijdscategorieën 13-17 jaar, 18-

24 jaar en 50-59 jaar. 

 

Landelijk en regionaal beeld van besmettingen en testen van de afgelopen week 
 

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

week (13 tot en met 20 april) met 5% (van 51.240 naar 53.981). 

 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen is 12% gedaald (1.542 ten opzichte 

van 1.752 de week ervoor). Het aantal nieuwe opnames op de Intensive Care is ook met 1% ge-

daald (379 ten opzichte van 390). Het totaal aantal aanwezige patiënten met verdachte of bewezen 
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COVID-19 op de IC is met ruim 800 echter heel hoog. Op de piek van de tweede golf (begin janu-

ari) was dit 753. 

 

In de regio Gelderland-Midden zagen we in week 15 (12 tot en met 18 april) ook een toename van 

het aantal besmettingen. Het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor 

steeg met 3% van 1.707 naar 1760. Dit zijn 253 positieve testen per 100.000 inwoners. Het aantal 

meldingen van positief geteste personen in de regio per kalenderweek (maandag tot en met zon-

dag) is gevisualiseerd in de onderstaande figuur. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 
 

In de 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 staat in onder-

staande figuur (het laatste balkje in de figuur betreft de gemelde overlijdens tot en met dinsdag 20 

april). CBS en RIVM melden dat er sinds begin april weer sprake is van oversterfte in Nederland. 

Deze oversterfte is niet aanwezig bij de mensen die gebruik maken van de Wet Langdurige Zorg, 

maar wel licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-74, sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75-79 en 

verhoogd bij de mensen tussen 80-84. 
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Bron: RIVM 

 

Het aantal positieve tests is flink gestegen in de Gemeente Barneveld. Hierbij gaat het vooral om 

de leeftijdsgroepen tussen 10 en 50 jaar. Omdat er in Barneveld veel grote gezinnen wonen loopt 

het aantal meldingen snel op als er eenmaal een besmetting mee naar huis is genomen. Ook in Ede 

nam het aantal positieve tests deze week weer toe. Als we kijken naar het aantal positieve tests 

per 100.000 inwoners vallen ook Overbetuwe en Scherpenzeel op. 

 

 
 

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 zo kun je leeftijdsgroepen on-

derling vergelijken. De tweede tabel laat per leeftijdsgroep het absolute aantal positieve testen 

zien. 

 

De meeste besmettingen zagen we relatief gezien in de leeftijdsgroepen en 10-19 jaar en 20-29 

jaar. In bijna alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen. We zagen afgelopen week een 

lichte daling in de leeftijdsgroep 40-49 jaar en ook in de groep 70+ is het aantal besmettingen ge-

daald (-27%). 
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Bron: GGD Gelderland-Midden 

 

 
 

Bron: GGD Gelderland-Midden 

 

Teststraten 
 

In week 15 (voorlopige cijfers) hebben we in Gelderland-Midden ongeveer 19.700 mensen getest. 

Daarvan waren 1.609 positief (8,2%). Deze week was er een toename van 5% in het aantal testen, 

maar het vindpercentage daalde licht. In heel Nederland lieten 493.510 mensen zich testen (+1% 

ten opzichte van week 14). Het landelijk vindpercentage in de GGD-teststraten is licht toegenomen 

en ligt nu op 10,1%. In de week hiervoor was dat 9,6%. 
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Bron: RIVM 

 

Testen naar leeftijd 
 

Onderstaande grafieken laat de ontwikkeling van het aantal testen en het vindpercentage per leef-

tijdsgroep zien. Sinds week 13 is er een leeftijdscategorie toegevoegd. Zeventig jaar en ouder werd 

opgedeeld in 70-79 jarigen en ouder dan 80. In week 15 nam het aantal testen in de jongste leef-

tijdscategorieën (t/m 29 jaar) en bij 60-69-jarigen weer toe. 

 

 
 

Bron: RIVM 
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De vindpercentages zijn in alle leeftijdsgroepen gestegen. De vindpercentages zijn het hoogst in de 

leeftijdscategorieën 13-17 jaar, 18-24 jaar en 50-59 jaar. In de groep 0-12 jaar is het vindpercen-

tage het laagst. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

Verpleeghuizen 
 

Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 11 (9,4%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de regio 

Gelderland-Midden. 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 7,1% (174 locaties). 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

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

onze regio. 
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Bron: RIVM 

 

▪ Media 
 

Nieuws over COVID-19 in de media de afgelopen periode: 
 

▪ Het gros van de Arnhemse horeca juicht beperkte opening toe: ‘Het is niet klagen maar dragen’. 

Ook de Gelderse inwoners zijn blij met de versoepelingen. 

▪ Er is uitgebreid gewaarschuwd dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) niet klaar 

zouden zijn voor een pandemie, maar daar is niets mee gedaan. 

▪ Het vaccineren van de olympische sporters is begonnen. Volgens een woordvoerder zijn de eer-

ste sporters al bij de vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Midden op Sportcentrum Papen-

dal geweest. 

▪ Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland roept mensen op niet te bellen met vragen over het 

vaccineren van kwetsbare mensen met overgebleven vaccins. Het heeft volgens de organisatie 

ook "geen enkele zin" om naar een locatie te komen in de hoop op een overgebleven dosis. Dit 

naar aanleiding van het bericht dat het kabinet de lokale GGD’s niet meer voorschrijft hoe zij 

moeten omgaan met restjes vaccin die aan het einde van de dag over zijn. 

▪ Er komen miljoenen zelftests beschikbaar voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het 

speciaal onderwijs. Daarmee kunnen besmettingen sneller worden opgespoord en uitbraken zo-

veel mogelijk worden voorkomen. 

▪ Het Bilderberg Hotel in Oosterbeek is een van de locaties voor een fieldlab voor de zakelijke 

markt. 

▪ Ziekenhuispersoneel vreest voor de komende weken: na drie opnames in 24 uur is de IC in Ede 

alweer vol. 

▪ Het duurt naar verwachting nog tot eind mei voordat de langverwachte LAMP-robot voor be-

trouwbare COVID-19-sneltesten kan worden ingezet bij Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/gros-arnhemse-horeca-juicht-beperkte-opening-toe-het-is-niet-klagen-maar-dragen~a09c87f3/
https://www.gelderlander.nl/ede/gaan-we-wel-of-niet-naar-het-terras-toen-avondklok-werd-ingevoerd-waren-er-minder-besmettingen~a24ea672/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/alarm-over-slagkracht-ggd-weggehoond-bewindsman-zei-infectieziekten-zijn-toch-voorbij~a594f3b2b/
https://www.gelderlander.nl/olympische-spelen/vaccineren-olympiers-al-begonnen~a3e766ef/
https://www.nu.nl/coronavirus/6128135/ggd-koepel-vraagt-mensen-niet-te-bellen-voor-prik-met-overgebleven-vaccins.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-jonge-laat-spillage-toch-aan-de-ggd-s-wil-nadenken-over-vrije-keus-voor-astrazeneca~b4329931/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.gelderlander.nl/binnenland/scholen-gaan-massaal-aan-de-zelftest~a2303dba/
https://www.gelderlander.nl/renkum/training-in-hotel-bilderberg-op-proef-daar-hoort-een-lunch-in-het-restaurant-bij~ae716060/
https://www.ad.nl/ede/ziekenhuispersoneel-vreest-voor-de-komende-weken-na-drie-opnames-in-24-uur-is-de-ic-in-ede-alweer-vol~a2205ffc/?referrer=https%3A%2F%2Fin.coosto.com%2F
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/betrouwbare-sneltesten-met-robot-komen-eraan-bij-testpaviljoen-arnhem-nijmegen-nog-een-maand-geduld~aee0b46e/
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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 

 

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/

