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1. Inleiding 
 

Gisteren zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd (zie de figuur op de volgende pagina). Nederland 

gaat niet in een intelligente lockdown, maar in een vrijwel volledige lockdown. De cijfers lieten 

geen keuze, maar dit laat onverlet dat deze aangescherpte maatregelen enorm veel impact hebben 

op ons allemaal. Iedereen is klaar met aanpassen, het onnatuurlijke gedrag van afstand houden en 

niet gewoon even met vrienden of familie. 

 

In het bijzonder hebben de maatregelen invloed op 

de ondernemers. Dat deze lockdown in december 

plaatsvindt is extra schrijnend, omdat dit voor veel 

ondernemers een maand is waarin veel omzet wordt 

gedraaid. Ook voor alle inwoners, en in het bijzonder 

inwoners die alleen wonen zijn deze maatregelen 

heftig. Verderop in deze brief leest u wat wij vanuit 

de gemeente doen om mensen zo veel mogelijk te 

ondersteunen in deze noodzakelijke, maar nare 

situatie. 

 

Gelukkig is er ook een heel belangrijk verschil met 

voorgaande persconferenties en maatregelen. Met het 

vaccin in zicht is er wel uitzicht naar een situatie 

waarbij COVID-19 onder controle is. Laten we daar 

gezamenlijk naartoe werken en leven. 

 

Sinds 1 december werken we met de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, ook al zijn nog niet alle 

gevolgen duidelijk voor ons. Omdat de aansturing van de gemeenten uit onze Veiligheidsregio niet 

meer vanuit de regio gebeurd, maar zoals we gewend zijn vanuit de gemeenten zelf is het GKC 

afgeschaald. Deze raadsinformatiebrief is daarom ook de eerste die door de gemeente zelf is 

samengesteld. 
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De samenwerking binnen de regio levert echter voor alle gemeenten voldoende voordelen op om 

deze voort te zetten. Bovendien draagt (waar mogelijk) eenduidig beleid in de regio bij aan de 

duidelijkheid en overzichtelijkheid van maatregelen en mogelijkheden voor inwoners. Daarom is 

ervoor gekozen om binnen de regio gezamenlijk met elkaar op te trekken. 

 

In de landelijke media is aandacht voor het carbidschieten. In onze veiligheidsregio benutten we de 

mogelijkheid om als gemeente naar eigen inzicht coronaproof carbidschieten al dan niet mogelijk te 

maken. In Gelderland-Midden staat een aantal gemeenten carbidschieten toe, terwijl andere 

gemeenten dit verbieden. In deze brief gaan we in op het carbidschieten in onze gemeente. 

 

Met het inwerkingtreden van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 moesten de ministeriële 

regelingen ingevuld worden voor het aanwijzingsbesluit BOA’s en voor onze informatieverstrekking 

aan de minister. Het was niet zeker of dit voor Kerst zou lukken, maar inmiddels is dit afgerond. 

 

Figuur – COVID-19-maatregelen vanaf dinsdag 15 december 2020 
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2. Lokale bijzonderheden 
 

2.1  Aangescherpte maatregelen 
 

De aangescherpte maatregelen leiden tot onzekerheid en, zo is de ervaring, in het begin ook tot 

onduidelijkheid. We spelen hier op in door het proces van vragen ontvangen en beantwoorden zo 

goed mogelijk in te richten, en elkaar goed op de hoogte te houden van welke vragen gesteld zijn 

en welke antwoorden gegeven zijn. Wanneer vragen nog niet beantwoord kunnen worden omdat 

de informatie vanuit het Rijk ontbreekt laten we dit ook weten. 

 

De onzekerheid die deze maatregelen met zich meebrengen wordt onder andere door de financiële 

onzekerheid veroorzaakt. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor bijvoorbeeld 

ondernemers, wordt het Tozo-team weer uitgebreid. 

 

2.2 Carbidschieten 
 

Jaarlijks wordt tijdens de jaarwisseling carbid afgeschoten op het veldje aan de Telefoonweg. 

Ondanks dat voor carbidschieten geen landelijk verbod is afgekondigd, hebben we besloten geen 

ontheffing te verlenen voor deze traditie. Dit is in goed overleg met de vertegenwoordiger van de 

groep carbidschieters gedaan. ‘Het is jammer, maar het is niet anders’, was de reactie. De reden 

voor het niet toestaan van carbidschieten is de aanzuigende werking die dit heeft op zowel 

inwoners van Renkum als van omliggende dorpen. 

 

2.3 Jaarwisseling 
 

Dit jaar ziet de jaarwisseling er heel anders uit dan andere jaren. Geen knallend vuurwerk, geen 

feesten met grote aantallen mensen en geen bruisend uitgaansleven. De memo voorbereiding 

jaarwisseling 2020-2021 is als bijlage aan deze brief toegevoegd. Hierin is te lezen wat in de 

aanloop naar de jaarwisseling wordt ondernomen om de jaarwisseling op een plezierige en veilige 

wijze te laten verlopen.  

 

2.4 Activiteiten voor jongeren 
 

De maatregelen die tot en met gisteren (maandag 14 december) golden leidden ook voor jongeren 

tot veel beperkingen. Daar komen de maatregelen die gisteren zijn afgekondigd nog bij. Om 

jongeren tegemoet te komen wordt budget beschikbaar gesteld, zodat door of met jongeren 

activiteiten georganiseerd kunnen worden die wel mogen binnen het kader van de COVID-19-

maatregelen. Dit budget is uit bestaande middelen beschikbaar gemaakt. Daarbij is de verwachting 

dat we aanspraak kunnen doen op een tegemoetkoming van het Rijk voor de gemaakte kosten. 

 

Voor de organisatie van de activiteiten is aan jongeren gevraagd wat zij – binnen de geldende 

maatregelen – aan mogelijkheden zien voor activiteiten die hen aanspreken. Het Sport- en 

beweegteam, de jongerenraad, jongerenwerk en de gemeente werken samen om tot een mooi 

aanbod te komen. 

 

2.5 Stand van zaken Tozo-regeling 
 

Vanaf 1 oktober tot en met vandaag zijn in totaal 96 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) werkprocessen in ons systeem aangemaakt. Hiervan zijn 84 aanvragen voor 

een uitkering levensonderhoud, drie aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal, en verder 

zeven signaalonderzoeken vanwege een wijziging in de situatie van de aanvrager en twee 

beëindigingen van een uitkering levensonderhoud. 
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Het aantal aanvragen voor de uitkering levensonderhoud is hoger dan dat we in eerste instantie 

hadden ingeschat. Het is aannemelijk te veronderstellen dat dit komt door de oplopende 

besmettingscijfers en de daardoor genomen maatregelen. 

 

In de onderstaande tabel is de stand van zaken wat betreft de aanvragen in het kader van de 

Tozo-regeling schematisch weergegeven. 

 

Type aanvragen Aantal 
  

Totaal aantal aanvragen levensonderhoud 84 

Totaal aantal aanvragen bedrijfskapitaal 3 

 

3. Regionale ontwikkelingen 
 

3.1 Geneeskundige zorg 

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

GHOR & Epidemiologie) 
 

Positief geteste personen 

Landelijk steeg afgelopen week (2 tot en met 8 december) het aantal meldingen van mensen die 

positief testten op COVID-19 van 33.949 naar 43.103 (een toename van 27%). Het aantal 

meldingen van ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen steeg van 1.007 naar 1.229. Het aantal 

meldingen van ziekenhuisopnames op de Intensive Care daalde van 183 naar 179. Het CBS meldt 

in de week van 23 tot en met 29 november ongeveer 400 meer overlijdens dan verwacht in die 

week. Deze oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. 

 

Gelijk aan het landelijke beeld zagen we in de regio Gelderland-Midden wederom een stijging van 

het aantal inwoners dat positief testte in week 49 (30 november tot en met 6 december) ten 

opzichte van week 48 van 1.538 naar 1.916. Dit zijn 275 positieve testen per 100.000 inwoners. 

Dit is de derde week dat we een stijging zien in het aantal inwoners dat positief getest wordt. Het 

overgrote deel van de uitslagen komt uit de GGD teststraten, thuisbemonsteringen door mobiele 

teams GGD, mensen getest in instellingen (met name ziekenhuizen en verpleeghuizen) en een 

beperkt aantal (gevalideerde) antigeensneltesten. 

 

Het aantal positieve meldingen in de regio per kalenderweek (maandag tot en met zondag) sinds 

de COVID-19 uitbraak begon, is gevisualiseerd in onderstaande figuur. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 



Gemeente Renkum 
 

 

 

Onderwerp 

 Raadsinformatie COVID-19 d.d. 15 december 2020 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

15 december 2020   5 van 9 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

We zien in week 49 dat het aantal positief geteste personen toenam in vrijwel alle gemeenten in 

regio Gelderland-Midden. In Barneveld, Doesburg, Renkum, Rheden en Scherpenzeel zagen we een 

zeer sterke stijging in week 49 ten opzichte van week 48. Een daling was zichtbaar in gemeenten 

Duiven, Rozendaal en Westervoort. Een deel van de cases is te relateren aan bekende uitbraken in 

middelbare scholen, zorginstellingen en werksettings. 

 

Arnhem, Ede en Barneveld hebben net als vorige week absoluut gezien de meeste positief geteste 

inwoners. Relatief gezien (per 100.000 inwoners) zien we de meeste positief geteste mensen in 

Barneveld en Scherpenzeel. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

 
 

Bron: RIVM 
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Leeftijdsverdeling positief geteste personen 

In onderstaande tabellen zien we de positieve testen per week per leeftijdsgroep. De bovenste 

tabel maakt inzichtelijk in welke leeftijdsgroep er relatief (per 100.000 inwoners) meer positieve 

testen zijn, waardoor de leeftijdsgroepen onderling kunnen worden vergeleken. De tweede tabel 

laat per leeftijdsgroep het absolute aantal positieve testen zien. 

 

 
 

 
 

Bron: GGD Gelderland-Midden 

 

Helaas zien we een stijging in iedere leeftijdsgroep. Maar ook in week 49 werden de meeste 

positieve testen gevonden in de leeftijdsgroep 10-19 jaar. Een nadere analyse van deze groep over 

de laatste drie weken laat zien dat vooral bij de groep 13 t/m 17 jarigen veel positieve uitslagen 

worden gezien (zie onderstaande figuur). 
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Verpleeghuizen 

Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 19 (16,2%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de 

regio Gelderland-Midden. Vorige week waren dit 20 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 23,1% 

(566 locaties). Dit is een daling ten opzichte van vorige week. 

 

 
 

Bron: RIVM 

 

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

onze regio weergegeven. In week 49 zagen we daarin juist een toename ten opzichte van week 48. 

Er werden 71 bewoners positief getest. 
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Bron: RIVM 

 

Teststraten (tot en met week 49) 

In week 49 zijn er in Gelderland-Midden ongeveer 16.400 mensen getest. Daarvan werden er 2029 

positief bevonden (12,4%). Dit zijn meer positieve uitslagen dan het aantal meldingen in deze 

periode. Dat komt doordat een deel van de mensen die in één van onze teststraten wordt getest uit 

een andere regio komt, en vice versa. In week 49 zijn 376 mensen van buiten de regio positief 

getest in de GGD teststraten in Gelderland-Midden. In heel Nederland ligt het percentage positieve 

testen in de teststraten nu op 11,6%, vorige week was dit percentage 11,1%. 
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3.2 Media 
 

Er wordt rustig gereageerd op de coronaregels tijdens kerst. Wel bestaat veel persaandacht voor 

de horeca die zwaar getroffen is en ook voor de teleurstelling over het nieuwe steunpakket. De 

plaatselijke regels voor carbidschieten krijgen lokaal aandacht. Verder berichten de media dat de 

drukte in het Sinterklaasweekend is meegevallen, met een quote van Marcouch: ‘Complimenten 

aan de ondernemers’. De landelijke aandacht voor vaccineren zien we regionaal in mindere mate 

terug. 

 

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/

