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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 19 oktober 2020. Er is onder andere 
gesproken over een model landelijk handhavingskader, de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en jongeren en 
corona.  Ook is er stilgestaan bij de gewenste eenduidige interpretatie van de noodverordening. Hiervoor is een 
bestuurlijke adviescommissie ingesteld. 
  
Het RBT heeft kennis genomen van de ontwikkeling van een landelijk model handhavingskader en opdracht 
gegeven aan het ROT om het landelijk model en het handhavingskader Midden-Nederland te betrekken bij de 
regionale uitwerking. Verder is er opdracht gegeven aan het ROT om de regionale handhavingsuitwerking en 
het al eerder besloten doelgroepenbeleid op elkaar aan te laten sluiten en te komen tot een nalevingsstrategie. 
In de nalevingsstrategie wordt door middel van een integrale en doelgroepgerichte werkwijze een goed 
samenspel gecreëerd tussen informeren, communiceren en toezicht en handhaving. 
  
Verder heeft het RBT kennis genomen van de tussentijdse leerevaluatie COVID-19 en ingestemd met de 
voorstellen die zijn gedaan op basis van de aanbevelingen. Deze tussentijdse leerevaluatie wordt ter informatie 
gedeeld met de colleges en gemeenteraden.  
  
De volgende RBT vergadering is op woensdag 4 november 2020. Echter gelet op de huidige crisissituatie is er 
ook een voorlopig RBT ingepland op 28 oktober aanstaande. Hierna kunt u een nieuwe editie van deze 
nieuwsbrief tegemoet zien. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen/kolommen 
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: 

-          De huidige stand van zaken van besmettingen en de capaciteit van de zorg 
-          Nalevingsstrategie aan de hand van de routekaart op hoofdlijnen 
-          Notitie verantwoordelijkheid quarantaine locaties 
-          Plan uitwerken voor toekomstige vaccinaties 
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In de nieuwsbrief nr. 20 werd gesproken over een incident in Almere met een bruiloft van 200 gasten. Dit was 
onjuist. Het bruidspaar wat voornemens was om een feest te geven, heeft dit zelf geannuleerd. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
Nieuwe teststraat Lelystad open 
In Lelystad is woensdag 21 oktober de nieuwe teststraat in gebruik genomen. Deze bevat vier testlijnen waar 
op termijn in totaal 540 personen per dag getest kunnen worden. Gestart wordt met twee testlijnen voor 270 
personen. Zodra het ministerie van VWS toestemming geeft, worden de overige twee lijnen ook ingezet. Dat 
betekent een flinke uitbreiding van het aantal testen dat uitgevoerd kan worden. Daarnaast is de GGD bezig 
met de voorbereidingen voor een nieuwe en grotere teststraat in Emmeloord. Tevens wordt de mogelijkheid 
onderzocht voor een teststraat in Dronten. Bekijk voor een blik achter de schermen het item van Omroep 
Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/199313/nieuwe-ggd-teststraat-morgen-in-gebruik 
 
COVID-centrum doktor Jansencentrum in Emmeloord 
Met het oplopende aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen en de speciale zorg die deze patiënten 
behoeven na ontslag uit het ziekenhuis komt ook het regionale COVID-centrum weer in beeld. Deze stond 
nadat de eerste corona-golf voorbij was in de waakstand. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang om 
het COVID-centrum weer te operationaliseren. De grootste aandacht hierbij gaat uit naar het werven van 
personeel. De verwachting is dat het COVID-centrum binnen enkele weken de eerste patiënten kan ontvangen. 
 
Bekijk het GGD-Dashboard voor actuele data en regionale ontwikkelingen 
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/ 
 
Actuele ontwikkelingen COVID-19 in Flevoland 
Kijk voor de actuele stand van zaken op het regionale dashboard COVID-19: 
www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona 
 

Bevolkingszorg 
Deze week ligt de nadruk nog steeds op het handhaven van de maatregelen, met name gericht op het aantal 
personen in een ruimte en het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00. 

 
Brandweer 
De continuïteit binnen Brandweer Flevoland is nog goed op orde. De focus ligt op de uitvoering van de vorige 
week nieuw doorgevoerde maatregelen voor de brandweer. 

 
Defensie 
Ongeveer 100 militaire zorgmedewerkers gaan landelijke COVID-zorg bieden via het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (UMCU). Met de hulp van Defensie kan het UMCU 26 extra patiënten opvangen. Hierdoor kan 
het ook COVID-patiënten overnemen van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.  

 

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: 

 Kerken op Urk: naast berichtgeving over dat kerken alsnog te vol zijn, wordt op Twitter meerdere 
keren beweerd dat er geen ziekenhuisopnames of besmettingen zijn op Urk. Daarbij wordt beweerd 
dat volle kerken/ zingen in de kerk geen verband heeft met coronabesmettingen. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/199313/nieuwe-ggd-teststraat-morgen-in-gebruik
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
http://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
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 Onduidelijkheid over het verschil in aantal mensen per gebouw: sportschool 90 personen, theater 30 
personen en horeca helemaal dicht. 

 Vragen over huidige testcapaciteit. 

 Ook de afgelopen week is er veel aandacht besteed aan communicatie rond de nieuwe 
coronamaatregelen en de bijbehorende nieuwe noodverordening. 

 Er heeft een digitale uitwisseling plaatsgevonden tussen het RAC en vertegenwoordigers van de 
communicatieafdelingen van de regiogemeenten. De uitwisseling stond in het teken van de regionale 
en lokale invulling van de landelijke jongeren-campagne en de periode ‘Aandacht voor elkaar’. Het 
RAC faciliteert het onderling delen van best-practices en concrete communicatiemiddelen. Op die 
manier kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. 

 De komende weken wordt er extra aandacht besteed aan kernboodschappen rondom feestdagen als 
Sint Maarten (11 november) en de intocht van Sinterklaas. 

 


