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Raadsinformatie COVID-19 van 8 juni 2021

Beste raads- en commissieleden,

1.

Inleiding
Zaterdag 5 juni is – een paar dagen eerder dan gepland – de derde stap van het openingsplan gezet en is onder voorwaarden bijna alles weer open, waaronder restaurants, bioscopen en musea.
Goed nieuws is verder dat Nederland sinds 30 mei voor Duitsland niet meer als hoog risicogebied
geldt, maar als (gewoon) risicogebied. Dat betekent voor reizigers uit Nederland nog steeds een
meld-, test- en quarantaineplicht geldt, maar ze hoeven geen negatieve test meer bij zich te hebben voor kortdurend verblijf (van 24 uur).

2.

Lokale bijzonderheden
▪ Toezicht en handhaving
Het versoepelen van de maatregelen in combinatie met het mooie weer gaat gepaard met meer
drukte op straat en in de recreatiegebieden. Daarnaast worden binnenkort weer evenementen toegestaan. Daarom is besloten de tijdelijke contracten van twee toezichthouders te verlengen tot
eind september. Inmiddels is bekend dat ook de subsidieregeling voor tegemoetkoming van extra
kosten voor toezicht en handhaving verlengd wordt.

▪ Evenementen en COVID-19
Beetje bij beetje is er steeds meer mogelijk en zijn er steeds minder beperkingen. Dit geldt helaas
nog niet voor evenementen. Vanaf 5 juni zijn alleen evenementen met vaste zitplaatsen (‘geplaceerd’) weer mogelijk. Een voorwaarde hierbij is dat iedereen een Coronatoegangsbewijs heeft. Dit
betekent dat er toegangscontrole noodzakelijk is en er dus een geheel afgesloten evenementenlocatie buiten of binnen moet zijn én dat er op de Coronatoegangsbewijzen gecontroleerd wordt door
de organisator. Alleen dan kan een vergunning worden verleend of een melding worden geaccepteerd. Voor alle overige evenementen geldt er nog steeds een verbod. Dit betekent voor de evenementen in Renkum, dat er nu nog niets mogelijk is.
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Bijlage

Gemeente Renkum
Het openingsplan staat evenementen weer toe na 30 juni. Maar het is nu nog niet duidelijk onder
welke voorwaarden evenementen dan eventueel mogelijk zijn. Het is op dit moment ook nog niet
bekend hoelang de anderhalvemeterafstandregel van kracht zal zijn. Evenementen zullen dus rekening moeten houden met het mogelijk moeten waarborgen van anderhalve meter afstand, ook na
30 juni.
De VNG/ gemeenten en veiligheidsregio’s werken aan een actualisatie van de Landelijke integrale
COVID-19 evenementen werkwijze als hulpmiddel voor gemeenten en de VGGM als adviserende
partij. Dit document is sinds 7 juni beschikbaar. In dit document staat nu nog niets over de voorwaarden waaraan evenementen de komende maanden moeten voldoen. De VGGM houdt ons op de
hoogte van de aanpassingen in dit document als gevolgd van wijzigingen in de regelgeving.
Aanvragen voor evenementen die de komende maanden worden georganiseerd kunnen al wel ingediend worden, zodat de reguliere toetsing op de inhoud van de aanvraag al kan worden gedaan.
Alleen kan de toetsing en advisering door de GHOR op de COVID-19 maatregelen pas gebeuren zodra de wetgeving en de landelijke werkwijze voor evenementen hierover bekend zijn. Een vergunningstraject loopt hierdoor dus anders dan gebruikelijk. We zijn hierover constant in gesprek met
de organisatoren van evenementen in Renkum die hebben aangegeven dat ze na 1 juli een evenement willen organiseren.

▪ Stand van zaken Tozo en TONK
In onderstaande tabel is het aantal aanvragen in het kader van de Tozo en TONK weergegeven.
Type aanvragen

Aantal

Tozo 4 aanvragen levensonderhoud - verlengingen
Tozo 4 aanvragen levensonderhoud - nieuw
Tozo 4 aanvragen bedrijfskapitaal nieuw
TONK aanvragen

74
3
1
17

De hoeveelheid aanvragen voor de TONK loopt achter met de verwachte cijfers, maar is wel in lijn
met de landelijke tendens. We zijn bezig met het bereiken van de doelgroep voor de TONK via social media en door het versturen van brieven.

3.

Regionale ontwikkelingen
▪ Vaccinaties
In heel Nederland zijn op dit moment (stand 3 mei 2021) ca. 9,3 miljoen vaccinaties gezet. De Gezondheidsraad heeft op 2 juni geadviseerd om nieuw uit te nodigen groepen niet meer met het
Janssen-vaccin te vaccineren. Hoewel ook uit de meest recente cijfers blijkt dat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is, adviseert de Gezondheidsraad toch om Janssen alleen nog in te
zetten bij de groepen waarvoor de één prikstrategie wenselijk is. Mensen die met Janssen zijn gevaccineerd, kunnen gerust zijn op deze vaccinatie en mensen die binnenkort met Janssen worden
gevaccineerd kunnen dit veilig en verantwoord doen. Mochten deze mensen toch liever met Pfizer/
Moderna worden gevaccineerd dan kunnen zij daarvoor hun afspraak wijzigen.
Tot en met 1 juni werden door GGD Gelderland-Midden ruim 287.000 prikken gegeven. In zeven
dagen tot en met deze datum werden 25.888 mensen gevaccineerd.

▪ Geneeskundige zorg
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Gemeente Renkum
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding,
GHOR & Epidemiologie)
Aandachtspunten deze week
▪

▪

▪

▪

▪

▪

In de afgelopen week werden er 43% minder mensen ten gevolge van COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC daalde de nieuwe instroom met 43% in vergelijking met de week hiervoor. Ten opzichte van de piek op 18 april zijn ziekenhuisopnames en
IC-opnames met zo’n 70% gedaald. Toch is de druk op de zorg nog steeds hoog omdat met
flinke vaart de reguliere zorg weer wordt opgestart.
Het aantal meldingen van positieve testen daalde. Landelijk en regionaal met respectievelijk
18% en 21%. Landelijk hebben minder mensen zich laten testen, regionaal ongeveer evenveel
als in de week hiervoor (landelijk -9%, regionaal -0,6%). In de rioolwatersurveillance zien we
de afname terug. Volgens het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is deze consistent met de afname van het aantal meldingen. Ook de infectieradar geeft nog steeds een daling
aan van het aantal mensen met COVID-achtige klachten. Het vindpercentage in heel Nederland
daalde (van 10,4% naar 9%), in de regio Gelderland-Midden daalde het ook, van 9,8% naar
8,2%. Het vindpercentage in de leeftijdsgroep 0-12 was 4,8% en in de 12+ groep was deze
9,3%. Het hoogste vindpercentage zien we, net als landelijk, bij de 18-24 jarigen. Gemiddeld
genomen daalde het vindpercentage, maar in de leeftijdscategorieën 18-39 jaar en 70-79 jarigen steeg het vindpercentage juist.
Het reproductiegetal ligt nog steeds onder de 1 (0,82; waarde van 17 mei), zowel op basis van
het aantal positieve testen als op basis van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Dit betekent
dat elke geïnfecteerde persoon ongeveer 0,8 nieuwe besmettingen oplevert.
Het RIVM heeft de opkomst bij de vaccinaties van 65-plussers gepresenteerd. Een relatief lagere
opkomst ziet het RIVM terug in gemeenten uit de zogenaamde ‘Bible belt’, die traditioneel een
lagere vaccinatiegraad hebben, en in een aantal grote steden. In Gelderland-Midden ligt de gerapporteerde vaccinatiegraad in de meeste gemeenten boven de 85% en in Barneveld tussen de
75-84%. De gerapporteerde opkomst is gebaseerd op het aantal 65-plussers dat gevaccineerd
is met tenminste één dosis COVID-19-vaccin. Het betreft hier vaccinaties door alle uitvoerders
van het programma (de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, huisartsen, instellingen en ziekenhuizen). De GGD werkt aan een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad door interventies in te
zetten om de intentie te vergroten en om het vaccinatieproces zo gemakkelijk mogelijk te laten
verlopen.
Vorige week werd aangekondigd dat de middelbare scholen weer volledig open gaan en de 1,5
meter regel tussen leerlingen wordt losgelaten. Scholen hebben tot 7 juni de tijd om de opening
voor te bereiden.
Op 5 juni is de derde stap van het openingsplan genomen en gaat onder voorwaarden bijna alles open, waaronder restaurants, bioscopen en musea (zie onderstaand overzicht).
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▪

Scholen staan aan het eind van het jaar voor de vraag of ze het schooljaar af willen sluiten met
een kamp. De GGD ziet ook verschillende andere jeugdkampinitiatieven. Zeer recent hebben we
een uitbraak gezien tijdens een dergelijke activiteit. Het advies van het ministerie van OCW is
om dit schooljaar nog geen schoolkampen te organiseren. Het dringende advies van de GGD is
om dit jaar ook nog geen vakantiekampen te organiseren, maar om alternatieven te zoeken.

Landelijk en regionaal beeld van de afgelopen week
Landelijk daalde het aantal meldingen van mensen die positief testten op COVID-19 de afgelopen
week (26 mei tot en met 1 juni) met 18% (van 35.142 naar 25.255 naar 20.608). Het aantal
nieuwe ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen is gedaald met 43% (533 ten opzichte van 940
de week ervoor). Het aantal nieuwe opnames op de IC daalde ook met 43% (112 ten opzichte van
196). Het totaal aantal aanwezige patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 op de IC is 447.
In de regio Gelderland-Midden zagen we in week 21 (17 tot en met 30 mei) ook een daling van het
aantal besmettingen. Het aantal inwoners dat positief testte ten opzichte van de week ervoor
daalde met 21% van naar 1.062 naar 836. Dit zijn 120 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

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. Het aantal ziekenhuisopnames in de
regio Gelderland-Midden blijft dalen.

Bron: RIVM

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 1 juni).
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Bron: RIVM

In alle gemeenten – behalve Duiven – daalde het aantal positieve tests, zie de onderstaande figuur.

Bron: RIVM

Teststraten
In week 21 (voorlopige cijfers) hebben we in Gelderland-Midden ongeveer 9.435 mensen getest.
Daarvan waren 771 positief. Dat betekent een kleine afname van het aantal testen en een kleine
stijging van het aantal positieve testen. Het vindpercentage is iets gedaald, van 9,8% in week 20
naar 8,2% in week 21. In heel Nederland lieten 212.292 mensen zich testen (-11% en opzichte
van week 20). Het landelijk vindpercentage in de GGD teststraten is gedaald vergeleken met week
20 (9%). In de week hiervoor was dat 10,4%.
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Bron: RIVM

Bron: RIVM
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Leeftijdsverdeling positief geteste personen
In onderstaande figuur zijn de positieve testen per 100.000 inwoners per week per leeftijdsgroep
weergegeven. De meeste besmettingen zagen we relatief gezien in de leeftijdsgroep 10-19 en 2029 jaar. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal besmettingen. Onder 70-plussers is de daling het
hoogst (54%).

Bron: GGD Gelderland-Midden

Verpleeghuizen
Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 5 (4,3%) 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 3,9% (95 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
De afgelopen week was er veel nieuws over de versoepelingen en de toegenomen vaccinatiesnelheid:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.

Burgemeesters worstelen met vieren van herwonnen vrijheid: ‘Corona nog niet weg en risico’s
nog steeds groot’.
Sportscholen herrijzen in een snel tempo uit hun as na hun heropening.
GGD-en voeren vaccinatietempo op: maximaal 242.000 prikken per week.
GGD Gelderland-Midden maakt zich zorgen over mensen die zich niet laten vaccineren.
Nu op de prikpost sprak met mensen die twijfelen over vaccineren in de wijk Malburgen en op
de Veluwe.
Steeds meer vaccinweigeraars overstag: vijf redenen waarom mensen nu wél prik komen halen.
Een prik in je bovenarm van Jan soldaat; militairen helpen mee met vaccineren in Molenbeke en
Barneveld.
Zestien militairen helpen vanaf maandag in Barneveld en Arnhem mee met het vaccineren tegen corona. De GGD Gelderland-Midden had om extra handen gevraagd.
Gelderse huisartsen balen van keuze voor wel of geen Astra-prik: ‘Enorm ondermijnend’.

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
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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

Onderwerp

Raadsinformatie COVID-19 van 8 juni 2021
Datum

Ons kenmerk

Pagina

8 juni 2021

126350

10 van 10

