
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 woensdag 17 februari 2021.  
   

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT) 
 
In het RBT Flevoland op 17 februari is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 15 februari, waarbij 
is gesproken over de effecten van de coronamaatregelen op de meest kwetsbare groepen in de samenleving, 
met focus op de positie van jongeren. Daarnaast is er aandacht geweest voor de Handreiking openbare 
manifestaties en de voortgang van de maatregelen in relatie tot de routekaart. Op dinsdag 16 februari is een 
extra Veiligheidsberaad ingelast naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over het per direct afschaffen 
van de avondklok. Het kabinet heeft daarop een spoedappèl aangevraagd, waarop het Gerechtshof dezelfde 
avond de uitspraak van de rechtbank heeft geschorst. Op vrijdag 19 februari 2021 zal de zaak in hoger beroep 
inhoudelijk aan bod komen. 
  
Verder heeft de voorzitter een terugkoppeling gegeven van het overleg met staatssecretaris Mona Keijzer over 
de Fieldlabs. Naar aanleiding van dit overleg hebben de burgemeesters van de Fieldlab-steden hun 
medewerking toegezegd aan de experimenten en is er namens deze burgemeesters een brief verstuurd aan de 
ministerraad. In het RBT is verder onder andere aandacht geweest voor het medische beeld en de pilot 
grootschalig testen in Dronten. 
  
De volgende RBT-vergadering is op woensdag 3 maart 2021, tenzij er eerder aanleiding voor 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 (RAC). Er is één interregionaal ROT. 
 

In het ROT van 15 februari is gesproken over: 

 Inschalingsystematiek en routekaart  

 Veiligheidsplannen test- en vaccinatielocaties 

 Maatschappelijke onrust  

 Fieldlabs 

 Handreiking Openbare Manifestaties versie voorjaar 2021 

 Uitwerking zwart scenario  

 Kwetsbare groepen, waaronder jongeren 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Data diefstal 
Eind januari zijn de GGD-en geconfronteerd met een datadiefstal. De stand van zaken rondom dit incident is 
dat korte-termijn maatregelen zijn genomen om gebleken risico’s in de verwerking van persoonsgegevens te 
beperken. Daarbovenop wordt er hard gewerkt om de bescherming van persoonsgegevens verder te 
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maximaliseren. In het kort komt het erop neer dat besloten is om het z.g. systeem ‘HPZone lite’ versneld uit te 
faseren. De overstap naar een ander systeem is een gecompliceerd proces. Hierbij wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de ketensamenwerking in de bestrijding van corona en andere infectieziekten (vooral de 
uitwisseling van gegevens). Drie pijlers zijn hierbij van belang: het borgen van beschikbaarheid van historische 
data uit het HP-zone systeem, de operationele betrouwbaarheid van de corona-bestrijding en de 
informatievoorziening aan gemeenten en het RIVM. 
Voor wat betreft de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek laat de politie weten dat er tot nu toe 6 
mensen zijn aangehouden in het onderzoek van het cybercrimeteam van Midden-Nederland naar de diefstal 
van persoonsgegevens uit de systemen die de GGD gebruikt voor de Covid-19 testen. 
 
Overlast door winterse omstandigheden 
De sneeuwval en het daarop afgegeven weeralarm (code rood) heeft ons in Flevoland heeft flink parten 
gespeeld. Door de lage temperaturen vielen in een aantal teststraten de aggregaten uit. Hierdoor ontstonden 
er problemen met de voorzieningen zoals licht, de elektriciteit en de warmte. Met flexibele openingstijden, het 
tijdelijk sluiten van enkele teststraten en het doorverwijzen naar de teststraat in Lelystad konden we de 
afspraken goed verspreiden over de regio. Mensen die een afspraak voor een test hadden, zijn afgebeld en 
kregen een nieuwe afspraak. In Almere is de teststraat in de Baljuwstraat tijdelijk verplaatst naar de sporthal in 
Almere Haven. Inmiddels zijn de weersomstandigheden genormaliseerd en ondervinden de teststraten geen 
hinder meer.  
 
Pilot grootschalig testen Dronten 
Woensdag 10 februari is in Dronten de pilot ‘Grootschalig testen’ van start gegaan. Als één van de vier 
gemeenten in Nederland wordt aan Drontenaren de komende zes weken de gelegenheid geboden zich 
maximaal drie keer te laten testen op corona. GGD Flevoland werkt in dit onderzoek samen met het RIVM, 
ministerie van VWS en twee universiteiten. Lees hier meer over deze pilot. 
Verschillende nieuwsmedia hebben aandacht besteed aan de pilot. 
 
Resultaten gedragsonderzoek in Flevoland nummer 9 
Het RIVM onderzoekt samen met de GGD-en het gedrag van de Nederlanders ten tijde van corona. Hoe 
ervaren de bewoners de maatregelen? Hoe staat het met hun mentale gezondheid? In de onderstaande 
infographic ziet u resultaten van het onderzoek in de regio Flevoland. 
 
 

 
 

https://www.dronten.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=16281&mNwc=21
https://www.destentor.nl/dronten/zo-verliep-de-eerste-grote-coronatestdag-in-dronten-als-er-een-schaap-over-de-dam-is~a53dd4eb/
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Vaccineren 
GGD Flevoland voert de vaccinatiestrategie uit in opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM. Op het 
moment van dit schrijven vaccineren we de doelgroepen: 

- Zorgmedewerkers werkzaam in de Flevolandse zorginstellingen 

- Inwoners van Flevoland in de leeftijd van 80+ die mobiel zijn 

Maandag 15 februari is de vaccinatielocatie Dokter Jansencentrum in Emmeloord in gebruik genomen. 
Maandag 22 februari wordt de vaccinatielocatie in Almere Haven geopend. 
 

Bevolkingszorg 
 
Bevolkingszorg is doorlopend bezig met het veilig kunnen vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Verder blijft 
de nadruk liggen op handhaving van de door het kabinet opgelegde maatregelen. Gelukkig hebben veel 
mensen afgelopen week kunnen genieten van sneeuw- en ijspret en zich daarbij prima gehouden aan alle 
maatregelen. De rechtszaak en ontwikkelingen rondom de avondklok volgen we nauwgezet. Verder werken we 
in samenwerking met hulpdiensten aan de voorbereiding van de fieldlab experimenten. Op 28 februari vindt 
een praktijktest plaats bij Almere City FC en op 13 en 14 maart in Dronten. In deze fieldlab experimenten wordt 
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onderzocht wat nodig is voor een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen in een 
coronasamenleving. 
 

Brandweer 
 
De brandweer heeft de afgelopen week geassisteerd bij de (tijdelijke) verhuizing van de testlocatie in Almere in 
verband met de vrieskou. 
 

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.  
  
Actueel beeld 
Het nieuws over drukte op schaatslocaties domineerde. Er zijn vermeldingen van drukte en samenscholing op 
het ijs en voorbeelden van gebieden waar coronaproof werd geschaatst. Ook hebben mensen het over het 
grootschalig testen in Dronten. Berichtgeving ging ook over het verkiezingsbezoek van Thierry Baudet. Veel 
reacties en nieuwsberichten over mogelijke afschaffing van de avondklok. Ook zijn er veel reacties op een 
rijschoolhouder die ouderen naar een vaccinatielocatie brengt en de testevenementen. 
  
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 

-          Steunpakket voor welzijn en leefstijl in coronatijd 
-          Communicatiemiddelen (voorbeelden) over schaatsen en corona 
-          Visuals over carnaval 
-          Q&A's en communicatiemiddelen over click & collect 
-          Communicatiemiddelen over de avondklok 
-          Toolkit avondklok en info over verlenging avondklok 

 
De komende weken wordt het communicatieplan van het RAC geactualiseerd en afgestemd met de 
gemeenten. Er vindt overleg plaats met de gemeenten over maatschappelijke issues en met de GGD’en over 
vaccineren. 


