
1 

 

    

Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 
het coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met donderdag 22 oktober 2020. 

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis 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 Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 2 november 2020. Er is onder 
andere gesproken over de te nemen extra maatregelen, de ingangsdatum van de Tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19 en illegale feesten. Daarnaast gaf Jaap van Dissel een presentatie over het huidige RIVM beeld: waar 
staan we in de wereld en waar staan we in Nederland? 
  
Het RBT heeft kennisgenomen van het huidige juridisch kader en beperkte praktische uitvoerbaarheid wat 
betreft verplichten tot quarantaine en isolatie. Een advies over wat er behalve verplicht opleggen gedaan kan 
worden om het naleven van advies GGD en RIVM te verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om quarantaine na 
inreizen vanuit een oranje gebied, is aan het ROT gevraagd. Er is daarnaast een handelingsperspectief 
commerciële teststraten toegelicht. 
  
De leden van het RBT hebben kennisgenomen van de bepalingen in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en 
de wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook is er kennisgenomen van het voorstel van het 
Veiligheidsberaad om in de fase ‘zeer ernstig’ nog uit te gaan van een bovenlokale aanpak van de crisis en GRIP 
4 in stand te houden. De uitgangspunten ten behoeve van een verdere uitwerking voor colleges en 
gemeenteraden zijn besproken en het RBT heeft ingestemd met de voorgestelde procesgang om in de 
aankomende maand de uitwerking van bovenstaande vorm te geven. 
  
Het RBT heeft vervolgens kennisgenomen van de nalevingsstrategie COVID-19. Het ROT heeft de opdracht 
gekregen deze strategie concreter uit te werken in een praktische vertaling en daarbij actuele 
handhavingsvraagstukken te betrekken. 
  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 18 november 2020, tenzij er eerder aanleiding toe is. 
  

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

 Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

 Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
De gespreksonderwerpen in het ROT deze week waren: 
- Beveiliging van teststraten 
- Capaciteit teststraten is ruim voldoende 
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- Illegale feesten en meldingen huisfeesten 
- Vaccinatieplan 
- Commerciële teststraten 
- Fieldlab voor evenementen 
- Nalevingsstrategie 

 

GGD/GHOR Flevoland 
Commissaris van de Koning bezoekt teststraat 
Dhr. Leen Verbeek, de Commissaris van de Koning in Flevoland, heeft een werkbezoek afgelegd aan de GGD 
Flevoland. Donderdagochtend 5 november nam hij een kijkje achter de schermen van de teststraat in Lelystad. 
Vervolgens bezocht hij het team dat het bron- en contactonderzoek uitvoert. De commissaris toonde zich zeer 
betrokken. Hij liet zich uitvoerig informeren over de actuele stand van zaken. Daarnaast was hij ook zeer 
geïnteresseerd in de ervaringen van de verschillende medewerkers. 
 
Doorlooptijden teststraten versnellen 
Nu de capaciteit van de laboratoria in hoog tempo wordt uitgebreid, verlopen de doorlooptijden op de drie 
teststraten in Flevoland sneller. Dat betekent dat we onze cliënten die een test aanvragen eerder ten dienste 
kunnen zijn met het afnemen van een test. Doorgaans is het zo dat als iemand overdag een afspraak maakt 
men dezelfde dag nog terecht kan bij de teststraat. 
 
Brief school Helen Parkhurst over handelingsperspectief bij leerlingen met Covid-19 
Het Helen Parkhurst-college (middelbare school in Almere) heeft onlangs een informatiebrief doen uitgaan 
naar de ouders/verzorgers van de leerlingen. Er was enige onduidelijkheid ontstaan over hoe te handelen 
indien bij leerlingen corona is vastgesteld en welke protocollen nu gevolgd dienen te worden binnen de school. 
Navraag bij de het (landelijke) call-center leverde niet altijd de juiste informatie op zo was de ervaring. Gelukkig 
dat het Helen Parkhurst ons als regionale GGD daarop gewezen heeft. Wij hebben inmiddels onze werkwijze 
aangepast en ook het landelijke call-centre hierop aangesproken. Met dank voor de scherpte van het HP is hier 
nu extra aandacht voor. 
 

Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie 
en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te 
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld 
Uit de omgevingsanalyses komen een aantal onderwerpen naar voren die op dit moment in de regio spelen: 
- De onderwerpen, die deze week de meeste reacties oproepen waren: onbegrip voor illegale feesten, 

onbegrip voor landelijke maatregelen ondanks daling cijfers, tegelijkertijd vragen over stijging cijfers in 

bepaalde gemeenten, verdeelde reacties op ontraden Sint Maarten. 

- Logeion en VNG hebben recent onderzoek gedaan naar de impact van corona op communicatie. Hun 

bevindingen zijn samengevat in een interessant rapport.  

- Het RAC heeft kernboodschappen verspreid over de nieuwe maatregelen incl. een lijst met vragen en 

antwoorden, over drukte vermijden, ook bij mooi herfstweer en over Halloween en Sint Maarten. 

- De komende weken wordt de communicatie rondom de feestdagen voorbereid en wordt, samen met de 

gemeenten, de nalevingsstrategie verder uitgewerkt. 

Bevolkingszorg 
Op 3 november zijn nieuwe maatregelen afgekondigd ondanks dat het aantal besmettingen is afgenomen. De 
druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. Dit betekent dat een aantal doorstroomlocaties die eerder in kaart zijn 
gebracht alsnog gesloten worden voor een periode van twee weken. Voor de gemeenten betekent het dat de 
nadruk op de handhaving van de maatregelen blijf. 

 

https://www.logeion.nl/k/n1704/news/view/266666/102549/communicatie-is-belangrijk-in-de-aanpak-van-de-coronacrisis-maar-communicatieteams-bij-de-overheid-raken-overbelast.html
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Brandweer 
Vanuit de brandweer zijn geen bijzonderheden te melden. De focus ligt momenteel op het bijstellen van de 
interne maatregelen n.a.v. de persconferentie van 3 november. 
 


