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1. Inleiding 
 

Hierbij ontvangt u de eerste COVID-19 informatiebrief van na het zomerreces. In deze brief zoals 

gebruikelijk weer een update over het geneeskundige beeld, de nieuwsberichten over COVID-19 

die in de lokale media zijn verschenen en een artikel over de zomerschool in Oosterbeek, Door-

werth en Renkum. 

 

2. Lokale bijzonderheden 
 

▪ Zomerschool dit jaar in Oosterbeek, Doorwerth en Renkum 
 

Na de belangstelling vorig jaar in Renkum voor een Zomerschool is dit initiatief in coronatijd dit 

jaar uitgebreid naar Oosterbeek en Doorwerth. Renkum voor Elkaar coördineert en werkt samen 

met onder andere Avolare, Ritmiek Muziek en Doelum. De 

zomerschool heeft een cultuur- en natuureducatieve invulling. 

 

Ook dit jaar bleek er een grote behoefte bij kinderen en gezin-

nen om hieraan deel te nemen. Met Renkum voor Elkaar be-

spreken we op welke manier we de zomerschool een structu-

rele invulling kunnen geven in het bestrijden van kansenonge-

lijkheid, ook buiten coronatijd. 

 

  

Kinderen maken kostuums voor 

een eindoptreden bij Doelum 



Gemeente Renkum 
 

 

 

Onderwerp 

 Raadsinformatie COVID-19 van 7 september 2021 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

7 september 2021 126350  2 van 6 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

▪ Vaccinaties 
 

Tot en met zondag 30 augustus zijn in Nederland naar schatting 22,9 miljoen vaccinaties toege-

diend. Naar schatting heeft 85,2% van alle 18-plussers in Nederland minstens één vaccinatie ge-

had en is 76,5% van deze groep inmiddels volledig gevaccineerd. Het is inmiddels ook in de figuren 

duidelijk te zien dat de percentages nog maar langzaam stijgen en dat er grote verschillen zitten in 

de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. De laatste loodjes wegen het zwaarst en er is een lange 

adem en onvermoeibare inzet nodig om ook de mensen die nog twijfelen te voorzien van de juiste 

informatie en de mogelijkheden om de vaccinaties alsnog te halen. 

 

▪ Geneeskundige zorg 

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

GHOR & Epidemiologie) 
 

Aandachtspunten deze week 
 

▪ De daling van het aantal nieuwe positieve coronatesten is zowel landelijk als regionaal gestopt 

en inmiddels zien we weer een geleidelijke toename. Delen van Nederland kleuren weer rood op 

de Europese kaart. Daarmee komt er druk te staan op de versoepelingen die per 20 september 

zouden worden doorgevoerd. Het aantal mensen dat zich liet testen is in het hele land, en ook 

in Gelderland-Midden, gestegen. In de ziekenhuizen zien we een stabilisatie in de opnames, zo-

wel op de verpleegafdelingen als op de IC’s. Het reproductiegetal blijft op de 1 liggen. 

▪ Het risiconiveau in de regio Gelderland-Midden is op 1 september 2021 net als in de week daar-

voor op ‘ernstig’ bepaald. Op dit moment zitten negen regio’s in dit niveau, zeven regio’s nog in 

‘zorgelijk’ en inmiddels negen regio’s in ‘zeer ernstig’. 

▪ Het RIVM publiceerde heel recent een onderzoek naar de vaccinatiestatus van mensen die in de 

ziekenhuizen zijn opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de mensen die werden 

opgenomen tussen 4 april en 19 augustus 2021 ongevaccineerd was. Het hele onderzoek is hier 

te vinden. Op 1 september trokken de longartsen naar aanleiding hiervan aan de bel in de me-

dia: uit een enquête die zij hielden blijkt dat tussen de 40 en 60% van de ongevaccineerde pa-

tiënten in het ziekenhuis een niet-Westerse migratieachtergrond heeft. Een belangrijke reden 

om te blijven inzetten op het verhogen van de vaccinatiebereidheid met interventies die passen 

bij wat nodig is in de onze regio. 

▪ De informatiebussen en de vaccinatiebus rijden nog steeds ongeveer zes dagen per week door 

de regio. Met behulp van vacinatiedata, informatie uit de verschillende wijken in de regio en on-

derzoek naar de interventies krijgen we steeds meer inzicht in de meest effectieve manier om 

de verschillende interventies in te zetten. In deze weken blijft de GGD veel aandacht besteden 

aan de introductie-activiteiten op de Hogescholen en de WUR. Ook is er speciale inzet voor 

Vluchtelingenwerk, AZC’s en arbeidsmigranten. 

▪ Sinds juli werkt de GGD samen met de landelijke gedragsunit (RIVM) aan een onderzoek naar 

de effectiviteit van interventies die in onze regio worden ingezet. Hierbij is speciale aandacht 

voor mensen met een niet-Westerse migratie achtergrond en mensen die laaggeletterd zijn of 

een licht verstandelijke beperking hebben. Met het openen van de scholen zijn de voorbereidin-

gen in volle gang om ook MBO-studenten voorlichting te geven en de VO- en basisscholen te 

voorzien van de meest actuele informatie over de bestrijding van het virus. 

▪ In de afgelopen week is er vanuit de GGD veel inzet gepleegd op het testen van de Afghaanse 

evacuées op de opvanglocatie Harskamp. Alle ca. 800 evacuées zijn getest bij binnenkomst en 

op dag vijf na aankomst. Er waren enkele besmettingen waardoor een aantal gezinnen in qua-

rantaine is geplaatst. Vooral bij de grotere gezinnen is dit een logistieke uitdaging, maar het is 

gelukt en onder controle. De GGD blijft risicogericht testen. Ook worden er voorbereidingen ge-

troffen om snel te kunnen vaccineren, afhankelijk van hoe lang de evacuées in Harskamp blij-

ven. 
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▪ Half september opent de nieuwe testlocatie in Arnhem. De bestaande locatie bij het Gelredome 

is inmiddels gesloten. Dat betekent dat er gedurende twee weken geen testlocatie in Arnhem is. 

Er is wel voldoende testcapaciteit in de regio. 

 

Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week 
 

We zien ten opzichte van week 33 in Gelderland-Midden een toename in het aantal meldingen. 

Landelijk is het aantal meldingen ongeveer gelijk gebleven. Ruim 16% van de mensen met een 

positieve uitslag gaf aan in de voorgaande 14 dagen op vakantie in het buitenland te zijn geweest. 

Bijna een derde van de mensen met een positieve uitslag is gevonden in het kader van bron- en 

contactonderzoek. Dit betekent dat deze persoon werd gewaarschuwd door de GGD, of door dege-

ne met wie het contact heeft plaatsgevonden, en vervolgens is getest. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

De gemeentefiguren laten in een aantal gemeenten een toename zien. De toename in Wageningen 

zagen we in de voorgaande weken ook en hangt onder meer samen met de verspreiding via ver-

schillende huisfeesten. In het algemeen zien we, ook landelijk, dat het steeds moeilijker wordt om 

te achterhalen waar besmettingen hebben plaatsgevonden. Bij ongeveer een derde van de positief 

geteste personen weten we dit nog, bij tweederde dus niet. Ook geven de mensen minder nauwe 

contacten door dan dat je zou verwachten waardoor we er vanuit kunnen gaan dat we lang niet alle 

nauwe contacten in beeld krijgen. 

 

 
 

Bron: RIVM 
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Bron: RIVM 

 

We zien de meeste positieve testen bij de leeftijdsgroepen 20-29, 10-19 en 30-39 jaar. Bij de 40-

70 jarigen zien we inmiddels ook weer een lichte toename. 

 

Ziekenhuisopnames en overlijdens 
 

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag over de afgelopen 7 dagen is 58,3 in Nederland 

en 1 in de regio Gelderland-Midden. Beide waarden zijn wat afgenomen ten opzichte van de week 

hiervoor. Opnames worden niet altijd op de dag zelf gemeld, de pieken in de meldingen worden 

veroorzaakt door het doorgeven en dus niet in de daadwerkelijke opnames. Het aantal nieuwe IC-

opnames per dag ligt voor heel Nederland rond de 14 en is in de afgelopen twee weken redelijk 

stabiel gebleven. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

Het aantal bij de GGD gemelde overleden mensen met een bevestigde besmetting staat in onder-

staande figuur. 

 

Ziekhuisopnames in Gelderland-Midden 
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Bron: RIVM 

 

Teststraten (tot en met week x) 
 

Landelijk en regionaal nam aantal testen weer toe. Het vindpercentage leek in Gelderland-Midden 

in eerste instantie licht op te lopen, maar nam toch af ten opzichte van de week hiervoor en ligt nu 

op 11,6%. Landelijk is het vindpercentage 13,1%. 

 

Regionaal en landelijk werd bij de groep 18-24 jaar wederom het meest getest, gevolgd door de 

30-39 jarigen. 

 

Verpleeghuizen 
 

Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 10 (8,5%) besmette verpleeghuislocaties zijn 

in de regio Gelderland-Midden. Dit getal is een inschatting van het totaal aantal verpleeghuisloca-

ties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één (nieuwe) COVID-19 besmetting op basis van een 

positieve test, is gemeld. Landelijk zijn er 136 (5,5%) besmette locaties. 

 

▪ Media 
 

De afgelopen tijd was er een mix aan nieuws over vaccineren, scholen en mondkapjes, en de te-

genbeweging in de samenleving: 
 

▪ Middelbare scholen worstelen met de mondkapjesplicht die nog in de schoolgebouwen geldt. Ze 

willen de leerlingen er wel aan houden, maar voorzien tegelijkertijd problemen aangezien 

mondkapjes verder bijna nergens meer op moeten. 

▪ De coronateststraat op de Wageningen Campus blijft open totdat GGD Gelderland Midden een 

nieuwe locatie in Wageningen heeft gevonden.  

▪ Na 33.000 inentingen gaat prikstraat De Helster in Elst sluiten: wie vaccinatie wil kan in Ede 

terecht.  

▪ Zorgen om jongeren die geen coronavaccinatie halen vanwege prikangst. 

▪ Landelijke primeur met prikbus voor statushouders. 

 

  

https://www.gelderlander.nl/home/scholen-vinden-mondkapjesplicht-op-gangen-lastig-te-handhaven-blijven-gesprek-met-leerling-aangaan~a8d67fa3/
https://www.gelderlander.nl/de-vallei/teststraat-wageningen-campus-blijft-open~ad243eec/
https://www.gelderlander.nl/betuwe/na-33-000-inentingen-gaat-prikstraat-de-helster-in-elst-sluiten-wie-vaccinatie-wil-kan-in-ede-terecht~ac1d43e4/
https://www.gelderlander.nl/gezond/zorgen-om-jongeren-die-geen-coronavaccinatie-halen-vanwege-prikangst~ac4bba60/
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/corona/701515/landelijke-primeur-met-prikbus-voor-statushouders
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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/

