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Geachte leden van de raad,
Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. Deze
brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt op de brief uit week 42,
waarin u bent geïnformeerd over de gedeeltelijke lockdown, de actualisatie en handhaving van de
noodverordening en de routekaart voor als er weer terug gestapt kan worden naar regionale
maatregelen.
De situatie in Gelderland-Zuid: zeer ernstig
De veiligheidsregio Gelderland-Zuid is door de Minister van VWS vanaf 21 oktober jongstleden
ingeschaald in het risiconiveau zeer ernstig. In welk risiconiveau een regio zit, wordt bepaald door te
kijken naar de situatie van een regio, die van de omliggende regio’s en de situatie in de rest van het
land. Dit gebeurt op basis van informatie van het coronadashboard, het weekrapport van het RIVM, de
duiding van de GGD’en en de duiding van de veiligheidsregio’s. Leidend is nu echter het landelijke
maatregelenpakket. Pas als er weer terug gestapt kan worden naar een meer regionale aanpak is de
routekaart van toepassing, zoals die twee weken geleden door de Minister van VWS is gepresenteerd.
Opschaling regionale testcapaciteit
Met de (her)opening van de teststraten bij de GGD in Nijmegen beschikt de regio Gelderland-Zuid op
dit moment over 12 teststraten. Vier bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, vier bij CWZ ziekenhuis in
Nijmegen en vier bij de GGD in Nijmegen. De totale capaciteit is daarmee nu circa 1200 testen per
dag. Daarnaast is de GGD Gelderland-Zuid, samen met de Veiligheids- en gezondheidsregio
Gelderland-Midden op zoek naar een geschikte locatie voor een XL-teststraat. Naast de reguliere
PCR-testen kunnen daar ook de zogenoemde antigeen sneltesten worden afgenomen. Wie voor
welke test in aanmerking komt, wordt bepaald in een nog vast te stellen landelijk kader.
Reguliere zorg in ziekenhuizen onder druk
Het RBT heeft in haar vergaderingen van 22 en 29 oktober stil gestaan bij de ernst van de situatie in
de ziekenhuizen. Door de snelle en dagelijkse stijging van het aantal COVID-19 patiënten in de
ziekenhuizen komt de reguliere zorg ook in onze regio steeds meer onder druk te staan. De
verwachting is dat de ziekenhuizen de komende periode met een verdere toename van het aantal
patiënten te maken krijgt, terwijl de zorgmedewerkers nog niet volledig zijn bijgekomen van de eerste
golf en de uitval wegens ziekte of quarantainemaatregelen onder hen oploopt.
Landelijk zijn er inmiddels wel afspraken gemaakt over een evenwichtige patiëntenspreiding en meer
doorzettingsmacht vanuit het landelijk coördinatiepunt.

Handhaving van de noodverordening
Het regionaal beleidsteam heeft afgelopen donderdag ingestemd met de “Handreiking handhaving
corona maatregelen”. Deze handreiking, die past binnen het landelijke handhavingskader’, is
opgesteld om onze toezichthouders en handhavers (BOA’s) praktische tips aan te reiken bij de
handhaving van de corona maatregelen in onze regio. Ook zijn in de handreiking prioriteiten gesteld in
de handhaving en zijn handelingsperspectieven gegeven bij constatering van een overtreding.
Hiermee wordt uniformiteit en wat meer gestrengheid in de handhaving beoogd.
De afgelopen maanden hebben we in Gelderland-Zuid na de versoepeling vooral gehandhaafd op
excessen. Maar nu zullen de politie en de (gemeentelijke) BOA’s ook handhaven op de 1,5
meterregel, het alcoholverbod (verkopen, aanbieden, bij je hebben of nuttigen op straat) na 20.00 uur
en groepsvorming. Overigens zien we dat de horeca het verbod op openhouden van “eet- en
drinkgelegenheden” goed naleeft. Dus daar hoeft geen prioriteit voor handhaving te liggen.
Bij constatering van een overtreding volgt: aanspreken, waarschuwen en verbaliseren. Maar zeker in
situaties die problematisch zijn hoeft dat niet in die volgorde. In zulke gevallen kan streng repressief
optreden direct geboden zijn. Uiteraard beoordeelt de toezichthouder dat altijd in het licht van alle
omstandigheden die op de situatie van toepassing zijn.
Tenslotte
Het terugdringen van het aantal besmettingen valt of staat met het naleven van de maatregelen. Over
het algemeen zie ik gelukkig dat er een grote bereidheid is zich aan de regels te houden. Uiteraard
helpen we nog steeds waar nodig iedereen met advies om onduidelijkheden op te helderen.
Maar daar waar nodig pakken we nu snel door. Daarnaast ontmoedigen we iedereen om de komende
periode randen op te zoeken van wat mogelijk is, maar stimuleren hen juist de drukte en sociale
contacten te mijden.
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