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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 

3, waarin u bent geïnformeerd over versoepeling van de landelijke maatregelen, protestacties van 

gesloten sectoren, handhaving coronamaatregelen en stand van zaken infectieziektebestrijding en 

zorgcontinuïteit. 
 

Alles kan weer open in drie stappen 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 februari jl. heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport aangekondigd dat Nederland in drie stappen weer opengaat. Mede omdat de 

ziekenhuisopnames stabiel blijven, ondanks de hoge besmettingscijfers. De eerste stap is inmiddels 

gezet en stap 2 en 3 volgen snel achter elkaar. Deze twee stappen bieden perspectief voor grote 

groepen in de samenleving. Dat is nodig, want de behoefte in de samenleving aan meer ruimte voor 

ontmoeting en contact is groot.  
 

 
 

Per 25 februari 2022 wordt het voor activiteiten binnen, zonder vaste zitplaats, met meer dan 500 

bezoekers, mogelijk om open te gaan wanneer hier 1G (iedereen testen voor toegang) wordt ingezet. 

Daarmee kunnen onder deze voorwaarden ook de (nacht)horeca, ongeplaceerde evenementen en de 

vertoning van kunst en cultuur, zoals concerten weer opengaan of doorgang vinden. 

Doorstroomlocaties (bijv. pretparken, dierentuinen) zijn uitgezonderd van deze 1G-toegangseis.  
 

Op 25 februari 2022 zal het kabinet, na advisering door de Raad van State, ook communiceren over de 

afschaffing van de 1,5 meter. Een volgend besluitvormingsmoment over onder andere de voortzetting 

van de inzet van Coronatoegangsbewijs (CTB) op basis van 1G is voorzien voor 15 maart 2022. 
 

Voor nadere informatie:  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen


Korte termijn aanpak covid-19 en doorkijk lange termijn 

De Minister van VWS heeft op 8 februari jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de covid-19 aanpak 

van de korte termijn. Ook geeft hij in zijn Kamerbrief een doorkijk voor de lange termijn en het traject 

Pandemische paraatheid, dat is gestart om beter voorbereid te zijn op volgende pandemieën. 

 

Voor de korte termijn heeft het kabinet een verschuiving van de kabinetsdoelen aangekondigd. 

Momenteel kent het beleid vier doelen:  

1) acceptabele belasting van de zorg; 

2) beschermen van kwetsbaren; 

3) zicht houden op het virus; en  

4) economische en maatschappelijke schade beperken 

 

Het kabinet wil nu naar twee gelijkwaardige en nevengeschikte doelen toe:  

a) sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en  

b) toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen. 

 

Het kabinet zet de komende maand gesprekken voort met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, 

gemeenten, verschillende doelgroepen in de samenleving en uitvoerende organisaties over de keuzes 

en stappen die we met elkaar moeten zetten om tot een duurzame aanpak te komen voor de periode na 

deze winter en verder. Deze aanpak bevat o.a.: 

• een nieuwe interventiesystematiek; wat zijn de indicatoren waarnaar moet worden gekeken als 

het gaat om het nemen of afschaffen van maatregelen?  

• test- en traceerbeleid; 

• vaccinatiestrategie; 

• voorbereiding in de zorg en optimale inzet zorgmedewerkers; 

• communicatie en gedrag. 

 

Voor nadere informatie:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/08/kamerbrief-over-korte-termijn-

aanpak-covid-19-en-doorkijk-lange-termijn  

 

Handhaving corona maatregelen  

Het handhavingsbeeld van gemeenten en politie heeft de afgelopen maand over het algemeen een 

rustig beeld laten zien. Al zien ook wij dat het steeds moeilijker wordt om de anderhalve meter in de 

samenleving te handhaven, zeker op plekken waar veel mensen elkaar opzoeken. Zoals in de 

binnensteden of marktpleinen. Ook de natte horeca zocht elke week steeds vaker de grenzen op, in 

afwachting van verdere versoepelingen.  

 

Her en der vonden ook kleinschalige en grootschalige illegale feesten plaats. Bestuurlijk en/of 

strafrechtelijk is bij excessen opgetreden. Daarnaast hebben we in de regio de afgelopen weken ook te 

maken gehad met wekelijks terugkerende ‘lichtjes’ optochten. Deze kleinschalige demonstraties in 

Wijchen, Nijmegen en Tiel verliepen over het algemeen rustig.  

 

De actie ‘de nacht staat op’ heeft in Gelderland-Zuid geen problemen opgeleverd. Preventief overleg en 

een duidelijke consequente handhavingslijn door gemeenten hebben daaraan bijgedragen. 

Deze actie heeft voor zover bekend ook in onze gemeente geen voet aan de grond gehad. Wel heeft er 

in het weekend van 12 februari jl. een privéfeest plaatsgevonden, waar de coronaregels niet werden 

nageleefd. De politie heeft de feestvierders een eindtijd opgelegd en deze is goed nageleefd. 

 

Stand van zaken infectieziektebestrijding 

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken relatief hoog geweest, met tussen de 2.000-4000 

besmettingen per dag in Gelderland-Zuid. De piek lijkt echter bereikt, een voorzichtige daling van het 

aantal besmettingen en het aantal uitgevoerde testen is de afgelopen dagen ingezet. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/08/kamerbrief-over-korte-termijn-aanpak-covid-19-en-doorkijk-lange-termijn
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/08/kamerbrief-over-korte-termijn-aanpak-covid-19-en-doorkijk-lange-termijn


Het aantal uitgevoerde vaccinaties is de laatste weken zeer beperkt en blijft gemiddeld minder dan 1000 

prikken per dag. In overleg met gemeenten wordt weer een regiotour voorbereid om laagdrempelig te 

vaccineren. Alle inwoners vanaf 12 jaar en ouder die nog geen 1e of 2e prik gehad hebben of inwoners 

vanaf 18 jaar die nog geen boostervaccinatie gehad hebben, kunnen dichtbij huis hun vragen stellen en 

hun gewenste vaccinatie krijgen. Er wordt de komende tijd gevaccineerd vanuit een pop up-locatie in 

een bibliotheek, wijkcentrum of buurthuis. Onze gemeente gaat hierover ook in gesprek met de GGD, 

om een geschikte locatie en datum te vinden. Vaccinaties blijven ook mogelijk in de GGD-

vaccinatielocaties. 

 

Vanwege de nog voortdurend benodigde GGD-inzet voor testen, bron- en contactonderzoek en 

vaccineren blijft de GGD vooralsnog in crisismodus. 

 

Voor nadere informatie zie: https://ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/coronavaccinatie/regiotour/  

 

Zorgcontinuïteit 

Ook in Gelderland-Zuid blijft desondanks de druk relatief hoog door COVID-zorg en uitval van 

personeel. Personele capaciteit blijft het grootste knelpunt, onder andere als gevolg van isolatie en 

quarantaine. Werkroosters kunnen niet altijd gevuld worden, wat soms gevolgen heeft voor de reguliere 

zorg. De GHOR monitort de situatie in de zorg en stemt af met de gehele zorgketen.  

 

Ten slotte 

Ondanks het openen van de samenleving is er nog steeds sprake van een hoge infectiedruk die met 

name voor mensen met een kwetsbare gezondheid een uitdaging vormt. Het is belangrijk dat deze 

groep mensen de ondersteuning en steun krijgt die nodig is om op een voor hen veilige manier mee te 

kunnen doen aan de samenleving. Ook in deze fase van de epidemie is het essentieel om ieders eigen 

afwegingen te respecteren en voor elkaar te zorgen.  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Servaas Stoop 

Burgemeester 

 

https://ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/coronavaccinatie/regiotour/

