
    

Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 

het coronavirus (COVID-19).  

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis en staat onder 
leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT. 
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT). 
 
In het RBT van 16 april is onder andere teruggeblikt op het paasweekend. De conclusie is dat inwoners zich 
over het algemeen erg goed hebben gehouden aan de geldende maatregelen en dat het weekend in de regio 
relatief rustig is verlopen. Hier zijn natuurlijk wel uitzonderingen op. Er is opgetreden daar waar het te druk 
werd of waar maatregelen niet in acht zijn genomen. Naast de terugblik op het paasweekend is ook gesproken 
over aandachtspunten tijdens de komende meivakantie. In het volgende RBT komt dit uitgebreider en waar 
nodig besluitvormend aan de orde. 
 
Op 20 april is er een vergadering van het Veiligheidsberaad, waar de voorzitters van alle 25 veiligheidsregio’s  
bij elkaar komen. Op 21 april besluit het kabinet wat er gebeurt met de coronamaatregelen na de huidige 
einddatum van 28 april. In het RBT van volgende week praten de RTB-leden door over de consequenties 
hiervan voor onze Veiligheidsregio. De leden willen ook verder vooruit kijken: wat gaan de komende maanden 
ons brengen en hoe kunnen we daar op anticiperen? Die wens om verder vooruit te kijken en meer 
duidelijkheid te verkrijgen voor een langere periode, brengt de voorzitter ook in bij het Veiligheidsberaad.  
 
Op 23 april start de jaarlijkse Ramadan. Er is afgesproken dat elke gemeente lokaal extra aandacht heeft voor 
de Ramadan-periode en hierbij gebruikmaakt van de reguliere netwerken. Uiteraard is het tijdens deze periode 
niet mogelijk om samen te komen in de moskee om te bidden. Dit kunnen mensen thuis doen.  

 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’en in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT. Dit zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve 
samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Afvlakken van de piek 

• Minimaliseren van maatschappelijke impact 

• Voorbereiden op worstcasescenario 
 
Specifiek interregionaal beeld 

• Voorbereidingen voor opening van een tweede teststraat in Bussum voor zorgpersoneel. 

• Voorbereidingen voor een preventief programma ter voorkoming van het stijgend aantal zelfdodingen. 

• Afspraken met Justitie, zorgverleners en de GGD’en over hoe om te gaan met gedetineerden met corona. 

• Opstellen van aandachtspunten voor Koningsnacht en Koningsdag. 



• Opstellen van aandachtspunten voor de meivakantie (bijvoorbeeld sluiten vaarsluizen). 
 
Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 

maatregelen. 

 

GGD/GHOR Flevoland 
Nieuw testbeleid: laagdrempelig en verruimd 

Het Landelijk Centrum Infectieziektenbestrijding (onderdeel van het RIVM) heeft het testbeleid verruimd voor 

medewerkers in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleeghuizen, zorgcentra en 

kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en huishoudelijke hulp. 

 

Tests zijn mogelijk voor zorgmedewerkers die minimaal 24 uur symptomen vertonen van COVD-19 (hoesten 

en/of neusverkoudheid en/of koorts). Totdat de testuitslag bekend is, blijven medewerkers met koorts thuis. 

Medewerkers zonder koorts blijven bij voorkeur thuis of zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, 

zodat zij hun cliënten niet besmetten. 

 

Bij een negatieve testuitslag blijven medewerkers aan het werk met algemene hygiënemaatregelen. Bij een 

positieve uitslag blijven ze thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De GGD heeft de regie over het uitvoeren van de 

tests en heeft hiertoe een testlocatie ingericht in Lelystad. Hier zijn nu 476 tests uitgevoerd. Het merendeel 

(76%) is negatief. Daarnaast testen de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) 

en de huisartsen zelf ook. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het testbeleid verder uitgebreid, waarbij ook medewerkers van politie en 

brandweer en BOA’s (handhavers) onder de nieuwe richtlijn komen te vallen. De uiteindelijke uitwerking en 

implementatie is nog niet duidelijk op dit moment. Er is ook nog geen besluit over genomen. 

 

Achtergrond: VVT-sector 

We zien een toename van het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De instellingen nemen  

maatregelen en brengen een scheiding aan in de verzorging van cliënten met en zonder COVID-19. Daarnaast  

is er een nieuw verdeelmodel voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt niet meer gekeken naar 

verdeling per sector, maar naar risicovolle handelingen. Deze handelingen worden ook verricht in 

verpleeghuizen en in de zorg bij mensen thuis. Aanpassing van het verdeelmodel was belangrijk om ook 

medewerkers in verpleeghuizen en de zorg thuis meer persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen bieden.  

 

Regionale opgave 

De Directeuren Publieke Gezondheid hebben opdracht gekregen van het Rijk om de opgave in hun regio in 

beeld te brengen. Landelijk wordt er in samenspraak met de GHOR een model opgezet voor scenario-analyses 

over de ontwikkeling van de zorgvraag van kwetsbare patiënten op basis van data van het RIVM, ziekenhuizen, 

ervaringen uit regio's als Noord-Brabant en Limburg en een regionale doorvertaling per regio. Een eerste 

grofmazige versie van deze prognoses wordt eind deze week verwacht.  

 

Op basis van het regionale scenario wordt samen met de zorgsector besproken hoe de regio kan voldoen aan 

de verwachte zorgvraag. Onderwerp van gesprek is ook wat dit betekent voor de capaciteit in onder andere de 

huidige COVID-centra. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn er op dit moment drie COVID- centra in 

Flevoland: Emmeloord (dr. Jansencentrum, 12 bedden), Lelystad (verdieping in het St. Jansdal, 8 bedden) en 

Almere (gezondheidscentrum Perspectief, 8 bedden). 

 

Data over ontwikkeling corona in Flevoland 

Via de website van GGD Flevoland is een interactief dashboard te vinden met trends in de Flevolandse 

gemeenten gerelateerd aan COVID-19. Dit gaat vooral om medische data. De provincie Flevoland is een 

impactmonitor gestart om de bredere impact van de coronacrisis op allerlei sectoren in beeld te brengen.  

De editie van 14 april is te vinden op de website van de provincie Flevoland. 

https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus
https://www.flevoland.nl/getmedia/b7c9aaf4-a40b-419b-b3d8-545e6d1d1f95/COVID19-Impact-Monitor-14-april-2020-dv.pdf


Publieksinformatie over corona 

Inwoners van Flevoland met vragen kunnen terecht op de website van GGD Flevoland en bij het callcenter:  

088 0029910. Ook via de sociale media van GGD Flevoland (Facebook en Twitter) worden regelmatig berichten 

gedeeld. 

Politie 
De politie zet op dit moment extra personeel in, omdat het (mede door het mooie weer) vrij druk is qua 

meldingen van overlast, samenscholing, etc. Ook overlast van jeugd(groepen) blijft actueel. Voor de politie is 

het paasweekend ondanks het mooie weer vrij rustig verlopen. 

 

Er is alertheid op de situatie bij zendmasten. In Flevoland (Almere en Dronten) en in andere regio’s hebben  

zich branden bij zendmasten voorgedaan. Er is op sociale media veel discussie over 5G-straling, waarbij ten 

onrechte  ook een link wordt gelegd met verspreiding van het coronavirus. Het thema is buiten de stafsectie 

COVID-19 geplaatst en heeft de aandacht van de regionale en landelijke recherche. Dit gezien de mogelijke 

impact op de samenleving als zendmasten buiten werking raken (bereikbaarheid 112 en risico voor het systeem 

c2000 van de hulpdiensten). 

 

De politie bereidt zich tot slot voor op de Ramadan, Koningsnacht en Koningsdag. 

Bevolkingszorg 
Bevolkingszorg coördineert de gemeentelijke taken in de crisisorganisatie. Dit gebeurt via werkgroepen rond 

thema’s als handhaving, opvang dak- en thuislozen, zorgcontinuïteit en evenementen. Veel aandacht ging 

afgelopen week uit naar het paasweekend. Een aantal opvallendheden zijn: 

• Flevolanders hebben zich met Pasen redelijk tot goed aan de RIVM-richtlijnen gehouden. Op alle wegen was 

het rustig. Ook zijn er geen grote groepen motorrijders of wielrenners geconstateerd. Op het water was de 

situatie beheersbaar. In de parken en natuurgebieden was het druk, maar bezoekers hielden zich aan de 

richtlijnen en de aanwijzingen van handhavers. Hierover is ook contact geweest met onder andere 

Staatsbosbeheer. Het aantal overlastmeldingen voor de regio was beperkt. 

• Het beleid omtrent het gericht en situationeel sluiten van bruggen en sluizen voor het paasweekend heeft  

goed gewerkt. Het algemene beeld is dat inwoners begrip hadden voor de situatie. Beheerders van 

jachthavens zijn in goed gesprek met de gemeenten en de handhavers. Geconstateerd wordt dat toch veel 

mensen naar hun boot blijven komen, maar dat ze voldoende afstand houden van elkaar. 

• Zowel handhavers als inwoners signaleren rondhangende jeugd. Verzamellocaties zijn onder andere 

skatebanen, (nog) niet afgesloten trapveldjes, winkelcentra en stranden. In alle Flevolandse gemeenten is 

hier op gepaste wijze samen tegen opgetreden door handhavers, toezichthouders en politie.  

• Winkels raken steeds meer gewend aan de 1,5 meter-richtlijnen. Bij veel winkels zijn strepen aangebracht 

op het trottoir voor wachtende mensen. Handhaving adviseert vrij regelmatig. Bij sommige supermarkten 

was het in het paasweekend zo druk dat het management van de supermarkt niet meer wist hoe te 

handelen. Hier is ondersteunend opgetreden. 

• Al weken is het druk bij de afvalperrons met fors oplopende wachttijden. Waar nodig is er extra beveiliging, 

verkeersregeling en/of toezicht op afvaldumpingen. 

https://www.ggdflevoland.nl/coronavirus
https://www.facebook.com/GGDFlevoland/
https://twitter.com/GGDFlevoland


Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweerkorpsen Gooi en Vechtstreek en Flevoland is nog goed op orde. Het 

ziekteverzuim is nog steeds laag. De paraatheid is door het landelijk thuiswerken extra goed geborgd. De 

afronding van het continuïteitsplan Meldkamer Brandweer zit in de eindfase. Volgende week wordt deze 

behandeld in het crisisteam van BGV/BRF. Afgelopen week is ondersteuning verleend aan de GHOR-GV voor 

inrichting van een tweede teststeunpunt op het binnenterrein van de brandweerkazerne in Bussum. Gelet op 

de brandstichtingen bij zendmasten heeft het personeel een werkinstructie gekregen om veilig en goed te 

kunnen handelen bij deze branden.  

 
Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de 
gemeenten en de GGD, zodat de juiste informatie en een eenduidige boodschap naar de doelgroepen gegeven 
wordt. De communicatiestrategie wordt bepaald aan de hand van omgevingsanalyse en de landelijke 
ontwikkelingen. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD dagelijks kernboodschappen en communicatietips 
om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC ook de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio. Ook bewaakt het RAC de 
communicatiestrategie voor de langere termijn. 
 
De taken van het RAC: 

• Het dagelijks monitoren van de regionale informatiebehoefte en het opvolgen van de gegeven 
handelingsperspectieven en focusbepaling voor de communicatie. 

• Deze focus vertaalt het RAC in communicatietips en indien nodig naar kernboodschappen, die dagelijks 
worden verstuurd naar de contactpersonen binnen de afdeling communicatie van de gemeenten, 
brandweer en de GGD. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor 
de verminderd zelfredzamen. Aan de communicatieadviseur wordt gevraagd de informatie te delen via de 
gemeentelijke en gebruikelijke kanalen en door te sturen naar relevante collega’s die de kernboodschappen 
via andere kanalen (zoals direct contact met partners) kunnen doorgeven. 

• Delen van de landelijke richtlijnen en handelingsperspectieven van de Rijksoverheid via website en Twitter 
van de Veiligheidsregio. 

 
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:  

• Inspelen op saamhorigheidsgevoel (wij doen dit samen en voor elkaar). 

• Persoonlijke benadering via netwerk gemeenten, zoals sportbedrijven, scholen, buurtverenigingen, e.d. 

• Blijven denken aan de verminderd zelfredzamen/statushouders/laaggeletterden: delen van communicatie 
in de beschikbaar gestelde vertaalde middelen vanuit het Rijk, en betrekken partners die spin in het web 
zijn in bijvoorbeeld anderstalige religieuze gemeenschappen, maatschappelijke organisaties, etc. Denk 
hierbij ook aan de COA en Leger des heils. 

 
Onderwerpen communicatie van 8 tot en met 16 april en vooruitkijkend: 

• Blijven uitdragen boodschap ‘Blijf zo veel mogelijk thuis’ in het paasweekend. 

• Informatie over regionale maatregelen in het paasweekend (o.a. sluiting sluizen, bruggen en wegen). 

• Bedanken bevolking voor het naleven van de maatregelen in het paasweekend. 

• Blijven uitdragen boodschap ‘Blijf zo veel mogelijk thuis’ met oog op meivakantie en mooi weer. 

• Verwarring wegnemen over wat wel en niet mag gezien de maatregelen (bijvoorbeeld: met hoeveel 
mensen mag je samen in een auto zitten en wat verstaan we onder een huishouden?). 

• Helderheid scheppen over waar inwoners terecht kunnen voor het melden van constateringen van 
overtreding van de maatregelen (gemeenten, politie). 

• Inwoners instrueren om elkaar op een positieve manier aan te spreken over naleving van maatregelen. 

• Ondernemers extra uitleg (qua procedure en uitbetaaldata) geven over financiële regelingen. 

• Aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren, gezinnen bij wie de spanning thuis oploopt, mensen met 
een verstandelijke beperking, mensen die gaan deelnemen aan de Ramadan). 

• Delen van rijksinformatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Delen van een landelijke campagne om magazijnmedewerkers te erkennen in hun belangrijke taak. 

• Uitleg bieden over gevolgen van branden in zendmasten voor telecomnetwerk en bereikbaarheid 
hulpdiensten. 


