
Van: Sectie Bevolkingszorg <sectiebevolkingszorg@vrmwb.nl>  
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 09:45 
Onderwerp: Bestuurlijke updatemail 19 augustus 2021 
 
Geachte burgemeesters,  

Vanaf de zomer wordt een wekelijkse updatemail gestuurd over de coronacrisis. Deze wekelijkse mail 
vervangt de tweewekelijkse raadsinformatiebrief.  

Bij deze sturen wij u de updatemail van 19 augustus 2021, die u naar eigen inzicht kunt gebruiken om 
uw gemeenteraad te informeren. In deze update:  

• Ontwikkelingen van het virus 
• Extra update Evenementen - verlenging maatregelen 
• Inzet Coronatestbewijzen vanaf 20 september (bijlage) 

Ontwikkelingen van het virus  
Het aantal nieuwe positieven in de VR MWB is afgelopen week (week 32) verder gedaald van 83 
naar 75 personen per 100.000 inwoners. Daarmee daalt het percentage positieven minder hard dan 
voorgaande weken.  
In de leeftijdsgroepen 40-49, 50-59 jaar en 60-69 jaar zien we een kleine stijging van het aantal 
positieven. Absolute aantallen blijven echter laag. 
Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald van 26 naar 18 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners. 
Het risiconiveau van VR MWB is hierdoor nog steeds ‘Ernstig’. 
In totaal waren er over de afgelopen twee weken 104 actieve clusters in de VR MWB. Het gaat 
voornamelijk om clusters in de horeca, op de werkplek en in de (gezondheids)zorg.  
Het aantal testen onder inwoners van de VR MWB is afgelopen week wederom afgenomen. In week 
32 werden er 7.275 testen bij inwoners afgenomen. 
In week 32 werden 46.736 vaccinaties gezet bij inwoners van de VR MWB. In totaal zijn 
nu 635.086 inwoners van de VR MWB volledig gevaccineerd op een GGD-vaccinatielocatie. 
 
Extra update Evenementen - verlenging maatregelen  
Het kabinet verlengt de maatregelen voor horeca, evenementen en vertoning voor kunst en cultuur. 
Dit betekent dat de huidige maatregelen die op dit moment gelden voor deze sectoren worden 
verlengd tot 20 september.  

Regels t/m 19 september voor evenementen 

• Meerdaagse evenementen (evenementen die langer dan 24 uur duren en dezelfde groep 
mensen voor meerdere dagen bij elkaar verblijft) met coronatoegangsbewijzen zijn niet 
mogelijk tot en met 19 september 2021. Afhankelijk van de vorm van het evenement 
(geplaceerd, ongeplaceerd of doorstroom) gelden verschillende voorwaarden. Deze 
zijn hier te vinden. In het algemeen geldt voor evenementen dat er hygiënemaatregelen 
getroffen dienen te worden en stromen van publiek moeten worden gescheiden. 

 Regels v.a. 20 september voor evenementen 

• Na 20 september is de inzet om alle beperkingen op te heffen, waardoor evenementen met 
meer dan 75 personen ook weer op reguliere wijze plaats kunnen vinden met een 
verplichting tot de inzet van coronatoegansbewijzen. Evenementen met meer dan 75 
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personen kunnen dan dus niet plaatsvinden zonder de inzet van coronatoegangsbewijzen, 
tenzij er sprake is van doorstroom. 

Voor een nadere toelichting op de besluitvorming kunt u via deze link de kamerbrief, het OMT-advies 
en bijbehorende wijzigingen van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 raadplegen. 

Inzet coronatestbewijzen vanaf 20 september (bijlage) 
Op vrijdag 13 augustus jl. heeft het kabinet aangekondigd stapsgewijs de anderhalve meter 
maatregel te versoepelen. 
Het kabinet heeft om die reden besloten, als de situatie het toelaat de anderhalve meter-
maatregelen los te laten per 20 september 2021. In situaties waar verhoogde besmettingsrisico's 
bestaan gaat gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen. Onder coronatoegangsbewijs wordt 
verstaan: een bewijs van een negatieve testuitslag, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van 
herstel van een infectie met het virus. Deze coronatoegangsbewijzen worden verplicht voor de 
horeca, bij evenementen (waaronder festivals en publiek bij sportwedstrijden) en voor de vertoning 
van kunst en cultuur, wanneer meer dan 75 personen per zelfstandige ruimte (zowel binnen als 
buiten) bij elkaar zijn. 

In eerste instantie zijn bezoekers en ondernemers aan zet om de navolging van de regels te borgen. 
De gemeenten hebben zoals gebruikelijk ook een rol. Naast toezicht en handhaving roept de minister 
van J&V nadrukkelijk op om tijdig met ondernemers/organisatoren in overleg te treden over de wijze 
waarop zij de controle op de coronatoegangsbewijzen gaan organiseren en hoe de samenwerking 
met de gemeente gaat verlopen. 

Met vriendelijke groet,  
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