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WEKELIJKSE COVID-19
SITUATIESCHETS VAN
NOORD- EN OOSTGELDERLAND
De wekelijkse COVID-19 situatieschets van Noord- en Oost-Gelderland staat
online. In dit overzicht worden onder andere het aantal besmettingen per
gemeente, cijfers uit de teststraten en het aantal besmettingen in de care-sector
weergegeven.

Belangrijke punten van de periode 29 maart t/m 4 april:
Het aantal nieuwe besmettingen is in de afgelopen week niet meer
toegenomen, er is een stabilisatie opgetreden;
De regio NOG staat wat betreft het besmettingscijfer iets onder het
landelijk gemiddelde en staat op de 14e plek op de ranglijst van de 25
veiligheidsregio’s van Nederland;
De meeste besmettingen zijn afgelopen week geregistreerd in de
gemeenten: Aalten, Oude IJsselstreek, Nunspeet, Montferland en
Elburg;
Het aantal geregistreerde nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners uit
de regio NOG was afgelopen week opnieuw erg hoog. Er zijn 82 nieuwe
opnames geregistreerd, net zoveel als in de eerste week van januari;
In de afgelopen week zijn door GGD NOG 14% minder testen
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afgenomen dan in de week daarvoor. Voor het eerst sinds week 6 een
daling in het aantal afgenomen tests;
Het percentage positieve tests is in de afgelopen week opnieuw
gestegen: van 8,2% naar 9,3%;
Het aantal coronabesmettingen in de care sector is sinds begin 2021
flink gedaald. De laatste weken zagen we een lichte stijging, die
inmiddels weer lijkt te stabiliseren;
Inmiddels zijn meer dan 100.000 vaccinaties toegediend door GGD
NOG: ca. 70.000 mensen zijn tenminste 1x gevaccineerd en ca. 30.000
mensen zijn inmiddels twee keer gevaccineerd.
We hopen dat de gunstige trend zich de komende weken voortzet en dat ook
de druk op de zorg zal gaan afnemen!
Klik hier om de volledige situatieschets is te bekijken. [1]
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VACCINATIE ASTRAZENECA:
GGD HERVAT VACCINATIE
ZORGMEDEWERKERS
GEBOREN TUSSEN 1956 EN
1960
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft donderdag 8
april besloten voorlopig te stoppen met het gebruik van het vaccin AstraZeneca
voor mensen die jonger zijn dan 60 jaar. Dit na advies van de Gezondheidsraad.
De 7.500 afspraken die nog openstonden voor deze groep worden dan ook
afgezegd. Dit gebeurt per sms en telefonisch.

De GGD’en gebruiken het vaccin AstraZeneca tot nog toe voor het vaccineren
van zorgmedewerkers. Met het besluit dat nu genomen is gaan de GGD’en op
korte termijn het vaccineren van de zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder
(geboren tussen 1956 en 1960) hervatten. Om deze hervatting efficiënt en met
een minimaal vaccinverlies te laten verlopen is het noodzakelijk dat ook alle
nog bestaande afspraken worden afgezegd in deze leeftijdscategorie.
Vervolgens worden alle circa 1.500 zorgmedewerkers geboren tussen 1956
en 1960 gevraagd een nieuwe afspraak te maken, waarbij gekeken wordt naar
een zo’n efficiënt mogelijke indeling op locatie. De GGD’en hopen alle
zorgmedewerkers van deze leeftijdsgroep volgende week gevaccineerd te
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hebben.
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100.000E VACCINATIE GGD
NOORD- EN OOSTGELDERLAND
“De 100.000e vaccinatie is vandaag gezet bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Een mijlpaal om bij stil te staan en om vooruit te kijken. We staan klaar om nog
veel meer prikken te zetten,” aldus Jacqueline Baardman, directeur publieke
gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

“We zijn blij dat we met het vaccineren van onze inwoners een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan het veilig heropenen van de maatschappij.”
Lees hier het volledige bericht op de website van de GGD. [2]
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WALK THROUGH
TESTLOCATIES GGD NOORDEN OOST-GELDERLAND
Vanaf vrijdag 2 april is de testlocatie aan de Vlijtseweg in Apeldoorn een walk
through locatie in plaats van drive through locatie. Er zijn maximaal vijf
testlijnen tegelijk beschikbaar in plaats van de huidige drie.

Om aan de toenemende vraag van testen te kunnen voldoen is de ombouw
één van de gezette stappen binnen de testlocaties van GGD Noord- en OostGelderland. Andere toevoegingen zijn de twee tijdelijke extra teststraten die
zijn geopend in Zelhem en Vaassen. In beide gevallen op het terrein van de
brandweerkazerne. Deze locaties zijn in gebruik tot minstens 18 april.
Zondag 28 maart opende de GGD een nieuwe locatie voor PCR-testen in
dorpscentrum De Wieken in Vaassen. Dit is ook een walk through locatie.
Deze locatie vervangt de locatie in Heerde, waar op vrijdag 26 maart de
laatste mensen zijn getest.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is ook bezig met voorbereidingen van
sneltestlocaties. Ook blijft het mogelijk om de PCR-test op deze locaties te
doen. Het streven is eind april/begin mei te starten met sneltestlocaties in
Apeldoorn en Doetinchem.
Lees hier het volledige bericht op de website van de GGD.
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CORONAPEILING JEUGD:
BIJNA ALLE JONGEREN
HEBBEN LAST VAN DE
CORONACRISIS
Maar liefst 86% van de middelbare scholieren heeft last van de coronacrisis. Dat
is meer dan een jaar geleden toen 72% last had van de crisis. Dat blijkt uit de 2e
Coronapeiling Jeugd van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 8 tot en met
19 maart gehouden is onder middelbare scholieren van 12 tot en met 18 jaar. Ze
geven hun leven momenteel het rapportcijfer 6,6. Dit was in mei 2020 nog 7,3.
Toch beoordeelt 82% van de jongeren hun leven met een voldoende.

Minder leuk thuis
Iets meer dan de helft van de jongeren (53%) voelt zich gelukkig. Dat is
aanmerkelijk minder dan voor de coronacrisis, toen 87% zich gelukkig voelde.
Ruim de helft van de jongeren (58%) vindt het thuis leuk terwijl dat voor de
coronamaatregelen nog 88% was. De meest genoemde redenen zijn
spanningen, irritaties en ruzies thuis. Jongeren zijn minder vaak alleen en
vinden het daardoor erg druk thuis. “Mijn zusje is elke dag thuis, mijn moeder
werkt thuis en mijn vader ook nog een aantal dagen per week. Ik ben nooit
meer alleen thuis en we zitten elkaar allemaal in de weg.” (Meisje, 17 jaar)
Zorgen over school
Het percentage middelbare scholieren dat het gevoel heeft achter te lopen
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met schoolwerk doordat zij thuis onderwijs volgen, is gestegen van 26% in mei
2020 naar 43% in maart 2021. “Ik maak me zorgen over school. Ik heb het
idee dat ik door de online lessen de stof niet meer goed beheers en heel erg
achterloop in vergelijking tot hoe ik de stof zou beheersen als er geen online
lessen zouden zijn en school nog normaal zou zijn.” (Meisje, 15 jaar)
Waar jongeren energie van krijgen
De meeste jongeren gaven aan dat ze energie krijgen van sociale contacten
zoals het zien van familie of vrienden. Ook sporttrainingen geven energie.
Veel middelbare scholieren ervaren het als prettig om te wandelen of gewoon
naar buiten te gaan. Sommigen geven aan dat ze nergens energie van
krijgen, terwijl anderen juist nieuwe hobby’s hebben ontdekt tijdens de
coronacrisis. “Schilderen, mijn hond, mijn vriend en vriendinnen. Koken doe ik
nu ook veel en borduren en schrijven, eigenlijk heb ik allemaal nieuwe hobby’s
ontdekt.” (Meisje, 16 jaar)
Klik hier voor het bericht op de website van de GGD [4]. Hier staat ook het
rapport en de bijbehorende infographic.

10

PROVINCIALE AANPAK COVID19 VERLENGD
Provincie Gelderland verlengt de provinciale aanpak van COVID-19 tot aan de
Midtermreview (MTR) van het Coalitieakkoord dit voorjaar.

Zie ook berichtgeving hierover op de website van Provincie Gelderland.

[5]

Op deze pagina is ook de meest actuele Statenbrief van 30 maart 2021

[6]te

lezen. Hier is ook een overzicht van de maatregelen voor de overbrugging op
het gebied van onder meer cultuur te vinden. Ook heeft de Rekenkamer
een corona-rekening [7] gemaakt. Dit laat zien welke steun waar is geland in
de Gelderse regio’s en gemeenten. En de provincie blikt vooruit. De aanpak
voor herstel en vernieuwing gaat mee in de investeringen, die zij met de MTR
mogelijk willen maken.
Half april hebben Christianne van der Wal en Peter Kerris, gedeputeerden
voor economie en arbeidsmarkt, verschillende overleggen met de Gelderse
wethouders voor economie ingepland over hoe zo goed mogelijk uit deze
crisis te kunnen komen.
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NEDERLAND DOOR DE
DUITSE AUTORITEITEN
AANGEWEZEN ALS
HOOGRISICOGEBIED
De Duitse federale Bondsregering heeft het formele besluit gepubliceerd dat
Nederland door de Duitse autoriteiten wordt aangewezen als hoogrisicogebied
[8].

De maatregelen trad in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om

00.01 uur in werking.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies [9] op basis van de
Duitse verordening gewijzigd.
Dit betekent dat sinds dinsdag bij binnenkomst vanuit het buurland de
verplichting geldt om een actueel testbewijs bij zich te hebben. De test moet
maximaal 48 uur voor het inreizen zijn uitgevoerd. Voor forenzen, die de grens
regelmatig moeten oversteken vanwege hun baan, hun studie of hun
opleiding, is een negatieve test 72 uur geldig, zodat ze zich tot twee maal in
een werkweek moeten laten testen. Dit komt overeen met vergelijkbare
voorschriften in Nedersaksen en Rijnland-Palts. De naleving van de verplichte
test wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de politie. De Nederlandse
premier Rutte en premier Laschet hadden vrijdag al gezamenlijk opgeroepen
om nietnoodzakelijke reizen naar het buurland te vermijden.
Gratis sneltesten voor Nederlandse grenspendelaars
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De Duitse politie controleert steekproefgewijs aan de grens. Dit levert
uiteraard tal van problemen op, vooral voor Nederlanders dagelijks heen en
weer pendelen voor hun werk. Er blijkt er een mogelijkheid te zijn om een
sneltest te laten doen bij testlocaties die aangesloten zijn bij Chayns. Op dit
moment is de test nog gratis.
Onder andere een aantal Achterhoekse gemeenten hebben onderstaand
bericht op hun website geplaatst.
Gratis sneltesten voor Nederlandse grenspendelaars
Nederlandse grenspendelaars kunnen een afspraak voor een gratis
coronasneltest inplannen bij testlocaties die aangesloten zijn bij Chayns.
De bij Chayns aangesloten testlocaties hebben besloten de testservices tot
nader order ook gratis voor bezoekers uit buurlanden aan te bieden.
Via de website https://corona.chayns.de [10] meld je je aan met je
contactgegevens of social media account. Vervolgens kun je direct een
testafspraak bij een locatie in jouw buurt inplannen. De website is ook in het
Nederlands beschikbaar.
Bij controles aan de grens, wanneer je onderweg bent naar de Duitse
testlocatie, is het voldoende de gemaakte afspraak op de mobiele telefoon te
laten zien.
Na afname van de test ontvang je binnen 15-30 minuten het digitale
testcertificaat en kun je je reis voortzetten.
Eventueel kan dit bericht aangevuld worden met onderstaande informatie:
Uitzonderingen op de testplicht:
Doorreizigers (door NRW resp. Nederland)
Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of
goederen transporteren als ze minder dan 72 uur in NRW vertoeven
Officiële delegaties aan de Luchthaven Keulen/Bonn
Veiligheidsdiensten in interventiesituaties
Gegronde specifieke gevallen op aanvraag bij de bevoegde
Geneeskundige Dienst
Bijzonderheden voor grenspendelaars/grensgangers (= personen die
regelmatig minstens één keer per week voor hun beroep, studies of opleiding
vanuit hun woonplaats de grens oversteken):
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De test mag (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur vóór het
binnenreizen afgenomen geweest zijn.
Dat betekent: Binnen één normale werkweek volstaan twee testafnames.
Wie de test bij het binnenreizen niet heeft laten afnemen, kan deze ook
onmiddellijk na het binnenreizen laten afnemen
Dat betekent: De testplicht kan ook nagekomen worden doordat de test op de
werkplaats/in het opleidingscentrum meteen na aankomst (zelftest onder
toezicht met bevestiging) of onmiddellijk in een testcentrum afgenomen wordt.
Ouders of andere personen die minderjarigen met de personenauto
naar/aan de school/de werkplaats/het opleidingscentrum
brengen/afhalen en onmiddellijk terugkeren, hebben geen testplicht.
Bijzonderheden voor personen die regelmatig minstens twee leer per
week grensoverschrijdend naaste verwanten bezoeken Seite 2 von 2
(eerstegraads familieleden, echtgenoten, levenspartners, kinderen op
grond van gedeeld hoederecht of omgangsrecht): De test mag (in plaats
van 48 uur) maximaal 72 uur vóór het binnenreizen afgenomen geweest
zijn.
Dat betekent: Binnen zes dagen volstaan twee testafnames. Registratieplicht
bij het binnenreizen van Duitsland vanuit Nederland op
www.einreiseanmeldung.de [11] Uitzonderingen (= geen registratieplicht):
Doorreizigers (door NRW resp. Nederland)
Verblijven van maximaal 24 uur (in NRW resp. in Nederland)
Officiële delegaties aan de Luchthaven Keulen/Bonn
Uitzondering Dinxperlo en Suderwick
Dinxperlo en Suderwick krijgen een uitzondering van de verplichte coronatest
om Duitsland in te mogen vanwege de ‘unieke situatie’ in het aaneen
gevlochten dorp. Dit hebben regeringsdistrict Münster en de Kreis Borken
afgesproken met het Gesundheidsministerium Düsseldorf, dat
verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.
Aan de precieze details van de uitzondering wordt momenteel nog gewerkt
door het regeringsdistrict Münster.
Link naar publicaties
De Allgemeinverfügung van Noordrijn-Westfalen, die voorziet in ruimere
bepalingen voor het noodzakelijke grensverkeer, zoals grenswerkers en –
studenten, is terug te vinden in het persbericht op de website van de deelstaat
[12]
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. Daarin verwijst Noordrijn-Westfalen ook naar de lijst met testcentra [13].
Met videobriefings worden, georganiseerd door Noordrijn-Westfalen,
Nedersaksen en BZK, worden partners uit de grensregio's bijgepraat. De
communicatieadviseurs van de 22 VNOG gemeenten hebben afgelopen
dinsdag een Q&A ontvangen. Ook de taskforce D-NL arbeidsmigranten zal er
volgende week aandacht aan besteden.
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KABINET START PILOTS
TOEGANGSTESTEN
De samenleving gaat beetje bij beetje weer open. Daar snakt iedereen naar. Alle
stappen die we nu zetten zijn bedoeld om dat zo snel als kan op een veilige
manier mogelijk te maken. Testen, vaccins en handhaven van de
basismaatregelen (handen wassen, 1,5 meter afstand houden, mondkapje, etc.)
zijn de sleutels om de samenleving te heropenen.

De overheid wil in 3 situaties preventief gaan testen:
1. Testen voor het sociale leven, erop uit: Testen om sociale activiteiten op
een verantwoorde manier eerder mogelijk te maken. Zoals
evenementen, theaters of sportwedstrijden.
2. Veiliger werken, als dat thuis niet kan: Testen om veiliger te kunnen
werken. Voor werknemers die echt niet thuis kunnen werken en waar de
1,5 meter moeilijk te handhaven is.
3. Veiliger leren en studeren, weer naar school: Testen om veiliger te
kunnen leren en studeren. Om fysiek onderwijs in het vo, mbo, hbo en
wo weer mogelijk te maken, op een veilige manier met de
basismaatregelen, waaronder handhaven van de 1,5 meter afstand.
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In voorbereiding op het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’, dat
begin mei van kracht is, wotdt in april al met het oefenen met pilots met
testbewijzen. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om op tijd te weten wat
wel en niet uitvoerbaar is.
De uitkomsten van de pilots worden meegenomen in de tijdelijke
ministeriële regeling op basis van de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid19. Hierin wordt een nadere precisering van de voorzieningen en
activiteiten gegeven en opgenomen onder welke voorwaarden een
testbewijs daadwerkelijk wordt verplicht.
Als de pilots slagen kunnen ook andere locaties in de cultuur-, sport en
horecasector in beperkte mate en onder de voorwaarde van een bewijs
van negatieve test, worden toegestaan beperkt te openen.
De brede inzet van de toegangstesten wordt beperkt door een aantal
factoren:
De epidemiologische situatie
de beschikbare testcapaciteit en de mate van uitvoerbaarheid in
de desbetreffende sector.
Intussen lopen er ook al zogenaamde fieldlabs [14], gecontroleerde
experimenten om te onderzoeken hoe veilig en verantwoord meer
publiek te kunnen ontvangen. Ook in deze fieldlabs wordt in april
geoefend met testbewijzen.
Als andere sectoren veilig georganiseerd weer open mogen zonder
testen op basis van de routekaart, afhankelijk van de ontwikkeling van
het virus en van de vaccinatiegraad, geldt dit vanzelfsprekend ook voor
de cultuur-, recreatie, sport en horecasector.
Het testbewijs wordt dus alleen ingezet als het meer vrijheden oplevert
en kan dus niet beperkend werken.
Pilots testen voor toegang tot evenementen
In april 2021 starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met
testbewijzen. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang
een bewijs zien van een negatieve coronatest. Zo kunnen coronatests helpen
om de samenleving en de economie weer te openen.
Doel pilots testen voor toegang
Het doel van de pilots is om sectoren eerder te openen dan zonder testen
mogelijk is. De overheid onderzoekt samen met de cultuur-, sport- en
recreatiesector:
of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus
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daadwerkelijk het evenement of de activiteit willen bezoeken;
wat de ervaring is voor bezoekers om vooraf een test te doen om
toegang te krijgen;
wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een geldig
negatief testbewijs aan de poort;
of de ondersteunende ICT en apps [15] goed werken; en
of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten

[16]goed

functioneren.

De pilots richten zich niet op het veiliger maken van de sectoren. Daarover
hebben de sectoren al afspraken gemaakt in zogenaamde corona-protocollen
voor een veilig omgang op de werkvloer [17].
Alleen kleine pilots mogelijk
Op dit moment is een klein aantal pilots mogelijk. Dat komt door de
besmettingscijfers in april 2021. En omdat het nu om onderzoek gaat.
Tijdens pilots gelden alle coronaregels
Tijdens de pilots gelden dezelfde maatregelen [18], zoals de avondklok. En
iedereen houdt zich aan de basisregels [19], zoals handen wassen, 1,5 meter
afstand houden en testen bij klachten.
Testen voor toegang
In april 2021 zijn er in heel Nederlands evenementen en activiteiten waarbij
bezoekers een testbewijs moeten meebrengen. Bezoekers laten zich met een
sneltest op corona testen. Is die test negatief? Dan krijgen zij een testbewijs
dat zij bij de ingang kunnen laten zien.
Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal
drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal
bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met
regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van
een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of
instellingen.
Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van
Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs
kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Voor de pilots is een
opdeling gemaakt in acht regio’s. Wij horen bij regio 2 samen met Gelderland
Midden en Twente. De ambitie van Stichting Open Nederland is om in regio 2,
72 afnameplekken te realiseren. Met de gemeenten is nauw overleg over de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol
zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote
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schaal. De ambitie is om eind mei in totaal in Nederland 400.000 testen per
dag uit te kunnen voeren. Aanbieders zijn verplicht testen in te kopen via het
ministerie en moeten volledig voldoen aan de LCI richtlijnen. Stichting Open
Nederland is verplicht een koppeling te realiseren met het systeem van het
ministerie om toegelaten te worden tot een ‘testevenement’ (bij negatieve test)
en met de GGD om een eventuele positieve test door te geven.
Overzicht van evenementen met testbewijs in april 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten. Er zijn 6
soorten activiteiten:
Sport en jeugdactiviteiten (breedtesport en topsportwedstrijden,
zwembaden en klimhallen);
Casino’s en speelhallen;

[20]

[21]

Dierentuinen, avonturen- en attractieparken en Keukenhof [22];
Culturele activiteiten (monumenten, musea, theaters, concerten en
poppodia); [23]
Zakelijke bijeenkomsten;
Fieldlabs

[24]

[14]

Overzicht pilots april testen voor toegang
Op de website van de Rijksoverheid [25] staat een landkaart met een overzicht
van de pilots 'testen voor toegang' in april 2021 per provincie.
Indien er meerdere gegadigden zijn voor een regio en het uitvoeringsplan
voldoet aan alle eisen dan wordt er geloot. Op dit moment is Stichting Open
Nederland met een aantal aanbieders al vergaand in gesprek.
Verantwoord mogelijk
Hoewel de epidemiologische situatie nu nog precair is, vindt het kabinet het
verantwoord deze pilots uit te voeren. De combinatie van de schaal van de
activiteiten, de beperkte totale omvang, het vooraf testen en de strikte
handhaving van alle basisregels, zoals het behouden van de 1,5 meter
afstand, maken het verantwoord. Op deze manier zijn sectoren ook goed
voorbereid als het straks mogelijk is om op grotere schaal toegangstesten in
te zetten.
Gemeenten die vragen hebben over de pilot toegangstesten kunnen hiervoor
ook terecht bij de VNG [26] (Wel eerst inloggen.)
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VACCINEREN MAAKT
VERSOEPELINGEN IN
VERPLEEGHUIZEN MOGELIJK
Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en instellingen
voor gehandicaptenzorg maakt voorzichtige versoepelingen mogelijk. Als op
een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere
bezoekregeling mogelijk, kan de groepsgrootte voor activiteiten omhoog en
kunnen meer vrijwilligers en kappers en andere contactberoepen weer aan de
slag. Hiermee volgt het kabinet het advies op van het OMT.

Verantwoord versoepelen
Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor
gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond en de vaccinatie
van thuiswonende ouderen vordert gestaag. Er is onder bewoners van
verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg een half miljoen
prikken gezet. Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen,
ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk. Het aantal
besmettingen onder bewoners bedraagt nog maar tien procent van het aantal
besmettingen van medio december. Daardoor is er nu ruimte voor
verpleeghuizen om verantwoord te versoepelen.
Instellingen
Bij een vaccinatiegraad van 80 procent of hoger kunnen er versoepelingen
doorgevoerd worden. Met dit OMT-advies is het voor instellingen mogelijk om
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op een verantwoorde manier meer ruimte geven aan hun bewoners en hun
naasten. Iedere locatie is anders en daarom is het belangrijk dat per locatie
bekeken wordt wat verantwoord is. Eke instelling informeert zelf de bewoners
en hun naasten over de versoepelingen die zij doorvoeren. Een bewoner of
naaste kan ook zelf contact met de instelling opnemen.
Mogelijke versoepelingen
De volgende versoepelingen zijn mogelijk:
Op de eigen kamer kan een volledig gevaccineerde bewoner één of
enkele vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een
mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn. Daarvoor
moeten de bezoekers wel negatief getest of gevaccineerd zijn. Dit kan
ook met een negatieve zelftest.
De vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij
groepsactiviteiten kan worden verruimd. Bezoekers en cliënten van
buiten de instelling kunnen daaraan nog niet deelnemen door de hoge
infectiedruk buiten de instelling.
Inzet van vrijwilligers en niet-medische contactberoepen zoals de
kapper zijn in de instellingen weer mogelijk.
Basisregels
Vaccineren maakt veilig en verantwoord versoepelen mogelijk en geeft de
bewoners van deze instellingen perspectief. Andere preventiemaatregelen,
zoals de basisregels met afstand houden en handhygiëne, blijven gelden.
Zeker ook op de dagbesteding, waar zowel gevaccineerde als
ongevaccineerde ouderen gebruik van maken.
Documenten
Kamerbrief reactie op 106e OMT-advies
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ANTWOORDEN
KAMERVRAGEN OVER
MARKTKOOPLIEDEN IN DE
NON-FOOD SECTOR
Door hier te klikken

[28]open

je het document met de antwoorden van de

Minister van Justitie en Veiligheid op de Kamervragen van de partij DENK
over marktkooplieden in de non-food sector, die nog steeds niet open mogen.
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EVENEMENTEN EN
SAMENKOMSTEN APRIL EN
MEI
In dit artikel een overzicht van de aanstaande feestdagen en vakantieperiode.

4 mei is geen evenement maar valt onder de WOM. Ook ten aanzien van
koningsdag is er een bijzonderheid, dit is een ‘vrij’ evenement. Er volgt op
korte termijn een aangepaste lijn vanuit het ministerie. Daarin wordt ook de
lintjesregen meegenomen.
Overzicht dagen
Ramadan – dinsdag 13 april tot en met woensdag 12 mei
Meivakantie – zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei
Koningsdag – dinsdag 27 april
Dodenherdenking - dinsdag 4 mei
Bevrijdingsdag – woensdag 5 mei
Moederdag – zondag 9 mei
Suikerfeest – woensdag 12 mei en donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag – donderdag 13 mei
Wekenfeest – maandag 17 en dinsdag 18 mei
Pinksteren – zondag 23 mei en maandag 24 mei
Huidige maatregelen blijven gelden
De huidige coronamaatregelen
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gelden ook tijdens de komende feestdagen en de ramadan. Ontvang thuis

niet meer dan 1 gast per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U
kunt deze dagen dus doorbrengen met mensen uit uw eigen huishouden of
met 1 iemand van buiten uw eigen huishouden. Zo kunt u bijvoorbeeld met het
eigen gezin of met een vriend(in) gezamenlijk het Suikerfeest vieren.
Uiteraard is het ook mogelijk om digitale bijeenkomsten te organiseren.
Bijvoorbeeld digitaal een religieuze dienst volgen.
Evenementen niet toegestaan
Momenteel is het niet toegestaan om evenementen te organiseren. Voor
personen tot en met 17 jaar is het wel mogelijk om kleinschalige
jeugdactiviteiten in de openbare ruimte te organiseren. Voor de organisatie
kan gedacht worden aan welzijnsinstanties of om dit in verenigingsverband te
doen. Hierbij geldt net zoals bij sport dat er wel volwassen begeleiders
aanwezig mogen zijn, maar geen volwassen toeschouwers. Zo is het mogelijk
om op kleine schaal een sport en spelmiddag op het lokale sportcomplex te
organiseren.
Koningsdag in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft opgeroepen om thuis te blijven, omdat het nu
niet mogelijk is om fysieke evenementen te organiseren. Wel is het bezoek
van koning Willem-Alexander aan Eindhoven tussen 11.00 en 13.00 te volgen
via de NOS en www.koningsdageindhoven.nl [29].
4 mei
Dit jaar is de dodenherdenking niet voor een breed publiek toegankelijk. Indien
er lokaal een kleinschalige dodenherdenking georganiseerd wordt zal deze
sober zijn met een beperkt aantal aanwezigen. Hierbij wordt er rekening
gehouden met de avondklok. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.
Daarnaast zal er een Nationale Herdenking zijn die via de televisie, radio en
npo.nl voor iedereen in Nederland te volgen is. Tijdens deze herdenking
worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en
vredesmissies nadien herdacht.
Het is mogelijk om op 4 mei bloemen neer te leggen bij een gedenkplek.
Hierbij is het wel van belang om groepsvorming te voorkomen, probeer
daarom op een rustig moment te gaan. Houdt hierbij rekening met de
avondklok. Daarnaast is het van belang om je goed aan de andere
maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, te houden.
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KONINGSDAG 2021 IN TEKEN
VAN SAAMHORIGHEID
(PERSBERICHT VAN DE
ORANJEBOND)
Koningsdag 2021 komt dichterbij. Koning Willem-Alexander en de Koninklijke
Familie bezoeken Eindhoven. De Koninklijke Bond van Oranjevereniginge
(KBOV) organiseert een kinderprogramma en een ouderenpogramma.
‘Koningsdag staat in 2021 in het teken van saamhorigheid’ aldus Pieter
Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, waarbij
ruim 300 Oranjeverenigingen zijn aangesloten. ‘Normaliter zijn duizenden
vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te
organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de voortdurende coronacrisis zijn
deze evenementen afgelast. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige
alternatieven te komen. Daar is volop gehoor aan gegeven.

De KBOV heeft voor deze Koningsdag contact gezocht met de KNKV
(Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging), Jantje Beton, Scouting,
YMCA, sKBL (stg. Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen),
NUSO (branchevereniging speeltuinen), ANBO ouderenbond, Omroep MAX
en is in samenspraak met deze organisaties tot een programma voor
Koningsdag gekomen.’
Vlaggen, klokgelui, beiaardiers en gelukwensen
De KBOV roept iedereen op om deze dag vlag en wimpel uit te steken. Voor
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de jarige koning en voor elkaar. Dat kan vanaf 6.23 uur wanneer de zon is
opgegaan. Vanaf 9.30 klinken op tientallen beiaards dan bekende
(vaderlandse) liederen rond het thema ‘saamhorigheid’ en het lied ‘Zij aan zij’
van Kinderen voor Kinderen (het lied van Koningsspelen dit jaar).
We vragen of overal in Nederland tussen 9.55 en 10.00 uur de klokken geluid
kunnen worden als teken van verbinding. Om 10.00 uur zal het Wilhelmus
gespeeld worden door de beiaardiers en wordt iedereen opgeroepen thuis, in
de voordeur, op het balkon of in de tuin het volkslied mee te zingen. Daarna
vragen we burgemeesters in het hele land Zijne Majesteit via de website van
hun eigen gemeente te feliciteren en de gedecoreerden in het zonnetje te
zetten.
Kinderprogramma
Tussen 10.00 en 11.00 uur roept de KBOV in afstemming met Jantje Beton,
Scouting Nederland, YMCA, NUSO en sKBL de kinderen in Nederland op om
lekker buiten te spelen. Beheerde speeltuinen zijn open, de scouting
organiseert activiteiten en Oranjeverenigingen bieden kinderprogramma’s aan
die huishoudens op eigen gelegenheid kunnen doen.
Ouderenprogramma
De KBOV ontwikkelde een ouderenprogramma met de ANBO en Omroep
MAX. In de weken voor Koningsdag is er een zogeheten ‘Aubadejournaal’
waarbij markante momenten van vorige Koningsdagen en Koninginnedagen
worden verbonden met vandaag.
Post voor het paleis
Op Koningsdag zelf is de presentatie van het project ‘Post voor het Paleis’. In
de komende weken wordt aan ouderen gevraagd hun levenservaringen van
deze tijd op schrift te stellen in een brief aan de koning. In een tijd waarin
saamhorigheid tussen generaties onder druk staat, willen we senioren vragen
hun wijsheid te delen met Nederland. Deze brieven (zoals vorig jaar kinderen
deden bij ‘Vertel het de Koning’) worden verzameld door de KBOV en
geplaatst op www.postvoorhetpaleis.nl [30].
Het doel is om tot een publicatie van enkele brieven te komen via MAX
Magazine.
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Nationale Toost in ‘Max Koningsdag’
De KBOV wil Koningsdag afsluiten in de speciale uitzending ‘MAX
Koningsdag’, uitgezonden vanuit Paleis Soestdijk tussen 16.15 en 17.50 uur.
Daarin wordt uitgebreid gereflecteerd op het Koninklijk bezoek aan Eindhoven.
Hoogtepunt van de uitzending is de Nationale Toost om 16.30 uur, op de
verjaardag van Zijne Majesteit en op de gezondheid van iedereen.
Oranjeverenigingen
Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen proberen binnen de
coronamaatregelen iets te organiseren in hun dorpen of steden. Verhoeve:
‘het is bijzonder verheugend te zien hoe er op allerlei plaatsen in het land veel
enthousiasme en creativiteit is om van Koningsdag 2021 een feestelijke dag te
maken’.
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ONDERZOEK RIOOLWATER
WORDT UITGEBREID EN
VERLENGD
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten het
onderzoek naar rioolwater op sporen van het coronavirus uit te breiden en te
verlengen. De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere
onderzoeken naar corona. Via rioolwateronderzoek wordt de verspreiding van
het virus in de gaten gehouden en wordt inzicht verkregen in de verschillende
virusvarianten. Daarnaast kan rioolwateronderzoek in de toekomst op andere
manieren worden ingezet om de volksgezondheid te monitoren.

Met rioolwateronderzoek kunnen verschillende varianten van het coronavirus
worden onderscheiden. Alle monsters worden opgeslagen. Mocht er een
nieuw coronavirus opduiken, dan is het mogelijk om terug te zoeken of en in
welke mate het al in Nederland aanwezig is. Daarom wordt de frequentie van
het onderzoek verder opgevoerd. Er wordt momenteel gewerkt om het
logistiek mogelijk te maken alle locaties dagelijks te bemonsteren. Naar
verwachting is dit aan het eind van dit jaar mogelijk.
Minister De Jonge (VWS) heeft vandaag voor de komende jaren afspraken
gemaakt met de Unie van Waterschappen en het RIVM om
rioolwateronderzoek in de toekomst breder in te zetten. Rioolwater werd al
gebruikt voor het monitoren van ziekteverwekkers zoals bacteriën die
ongevoelig zijn voor antibiotica. Daarnaast kan rioolwater ook worden ingezet
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voor het meten van medicijn- en drugsresten, microplastics en
bestrijdingsmiddelen. Rioolwater kan daardoor dienen als graadmeter voor de
volksgezondheid. Verder kan rioolwateronderzoek helpen in een eventuele
volgende pandemie. Het onderzoek kan dan worden ingezet om een virus in
een vroeg stadium te signaleren en verspreiding in kaart te brengen.
Corona signaalwaarde
Door uitbreiding en verlenging van het onderzoek wordt het op termijn
mogelijk om een signaalwaarde te koppelen aan de metingen. Als de
virusmetingen van het riool een ander beeld laten zien dan de testen in de
teststraat krijgt de GGD een signaal zodat kan worden onderzocht wat er aan
de hand is en of extra acties nodig en mogelijk zijn.
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [31].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [32]
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