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 30 juni 2021.

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT)
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 28 juni 2021, waarbij onder andere is
besproken dat de veiligheidsregio’s per 1 juli 2021 worden afgeschaald uit GRIP 4. Dit betekent onder andere dat het
veiligheidsberaad inzake corona voorlopig voor het laatst bijeen is geweest. Tijdens de zomer zal het Veiligheidsberaad
nog wel twee keer in digitale vorm bij elkaar komen om vinger aan de pols te houden.
Goed nieuws is dat Flevoland inmiddels is ingeschaald in risiconiveau ‘waakzaam’. De leden van het RBT hebben verder
gesproken over de vaccinatie van arbeidsmigranten en de voortgang van de aanpak vaccinatiebereidheid
Afbouw crisisstructuur
Het RBT heeft kennisgenomen van de afspraken met betrekking tot de crisisstructuur en de afbouw daarvan. De
structuur van de huidige crisisorganisatie heeft lange tijd grote meerwaarde gehad. Betrokken collega’s van verschillende
disciplines hebben veel gerealiseerd en opgebouwd. Toch wordt nu ervaren dat de meerwaarde van het ROT en de
huidige ondersteuningsstaf minder groot is dan voorheen. Belangrijke redenen hiervoor zijn de invoering van de
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm) en de veranderende fase van de crisis. Om deze reden is gekeken naar een
afbouw van de (crisis)organisatiestructuur, waarbij wordt gewerkt met de volgende fasering;
Fase 1: nu tot 26 juni 2021 (openingsplan stap 1 t/m 3)
Het ROT en de ondersteuningsstaf zijn samengevoegd tot een operationeel kernteam en een flexibele schil.
Fase 2: zomerperiode 26 juni tot 1 september 2021 (openingsplan stap 4)
Voor de zomerperiode wordt het RBT in frequentie aangepast, in aansluiting op de landelijke structuur en in lijn met het
veiligheidsberaad. Verder blijft monitoring van de (epidemiologische) situatie plaatsvinden door de GGD, in
samenwerking met de veiligheidsregio. Indien de situatie dit vraagt, wordt alsnog een regionaal overleg ingepland.
Fase 3: vanaf 1 september a.s.
Deze fase laat zich op dit moment nog moeilijk voorspellen. Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet
verlengen van de Twm. Ook in het veiligheidsberaad is nog geen doorkijk gemaakt voor de periode na 1 september a.s.
Deze fase is geduid met een gunstig en ongunstig scenario. In het gunstige scenario zijn de COVID-cijfers dusdanig onder
controle dat de Twm niet hoeft te worden verlengd. In dat geval zal landelijk de crisisstructuur worden afgeschaald. In
het ongunstige scenario geval blijft de Twm nodig en zal ook de crisisstructuur in enige vorm gecontinueerd worden.
Frequentie nieuwsbrief
Afschaling van het risiconiveau en herstructurering van de crisisorganisatie heeft ook invloed op de hoeveelheid en
relevantie van informatie richting de gemeenteraden vanuit de veiligheidsregio. Wij zullen belangrijke en relevante
informatie met u blijven delen, echter niet meer met een vaste frequentie.
Dit betekent dat de nieuwsbrief in deze vorm zal komen te vervallen en wij u informeren op momenten dat er
daadwerkelijk relevante informatie met u te delen is.
De volgende RBT-vergadering is in principe op woensdag 14 juli 2021.
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Vaccinaties
Iedere week worden er meer prikken gezet dan de week ervoor. Week 24 stond de teller in Flevoland op 21.610, in week
25 op 25.335 en het aantal prikken stijgt nog steeds wekelijks. Over een aantal weken wordt verwacht over de ‘piek’
heen te zijn. De 250.000e prik in Flevoland is inmiddels ook behaald. Het blijft evenwel van belang om de
vaccinatiebereidheid regio-breed in het oog te houden. Waar nu een snelle sprong wordt gemaakt, is de kans op een
terugval ook aanwezig. Dat is de reden waarom de GGD Flevoland samen met de zes gemeenten op maat afspraken
maakt over het bevorderen van de vaccinatiebereidheid.
Zo is in Almere gestart met de lokale actie #almerevaccineren waarbij met verschillende partners (welzijn, wijkteams,
vrijwilligers, sleutelfiguren in de wijken) aandacht wordt gegeven aan specifieke doelgroepen. Uitgangspunt hierbij is dat
iedereen in staat moet zijn toegang te krijgen tot begrijpelijke, laagdrempelige informatie m.b.t. vaccineren.
In Lelystad is inmiddels een initiatief gestart om via de buurtvoorlichters de inwoners in de wijken te voorzien van
informatie en vragen te beantwoorden.
Per gemeente wordt in kaart gebracht of er behoefte is aan extra communicatie-inzet en wat deze dan zou kunnen zijn,
passend bij de lokale gemeenschap.
Naar verwachting zal op termijn het karakter van het grootschalige landelijke vaccinatieprogramma veranderen. Als het
merendeel van de bevolking is gevaccineerd, zal er op een meer fijnmazige wijze worden gevaccineerd, toegepast op
doelgroepen die dan in beeld komen. Vanaf augustus zal er een begin worden gemaakt om het aantal priklijnen en het
aantal vaccinatielocaties gefaseerd af te schalen. De keuze daarvoor is nog niet gemaakt. We blijven dan nog wel
vaccineren maar op een wijze die past bij de dan ontstane situatie, in navolging van de behaalde vaccinatiegraad. Het
ministerie van VWS en het RIVM hebben hier de regie over.
Testen en BCO
Zolang de GGD-en vanuit VWS de opdracht krijgen om te testen, blijft GGD-Flevoland dat ook uitvoeren. Naarmate er
meer gevaccineerd wordt, zien we een afname van het aantal positieve testen. Gemeten per 100.000 inwoners in
Flevoland waren er 25 positief geteste personen in week 24 en 14 positief geteste personen in week 25. Met ingang van
1 juli neemt de GGD ook testen bij uitgaande reizigers af, ter ondersteuning van de testcapaciteit in het zogenaamde
spoor 2.
Het Bron – en Contactonderzoek (BCO) blijft uitgevoerd worden. Ook hier is een afname in het werkaanbod te zien.
Actuele cijfers ontwikkeling Corona in Flevoland
Het regionale dashboard geeft de data weer van de huidige stand van zaken.

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.
Actueel omgevingsbeeld
Nieuwsmedia berichten over de versoepelingen van de gedragsregels en de afname van het aantal besmettingen in de
regio. Op social media gaat het vooral om de lage vaccinatiegraad op Urk. Hierbij wordt ook teruggeblikt op de rellen
eerder dit jaar.
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over:










Komende versoepelingen op 26 juni, rondom: sport, horeca, kunst en cultuur, stap 4
Komende versoepelingen op 30 juni rondom: evenementen, stap 4
Video over coronatesten
Factsheet Stap 4
Uitlegvideo over coronacheck-app
Visuals rondom reizen naar het buitenland
Visuals over mondkapjesplicht
Informatie over aanpassing steunpakket
Verlaging inschaling risiconiveau van beide regio’s

Het naleven van de gedragsregels in het kader van het openingsplan is een blijvend aandachtspunt. Het contact met de
GGD Flevoland wordt gecontinueerd en is momenteel gericht op het verhogen van de vaccinatiebereidheid in de regio.
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