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Bestuurlijke informatiebrief covid-19 d.d. 6 april 2021 
 

Bestemd voor colleges van B&W en raadsleden van de gemeenten in Midden- en West-Brabant 

 
 
Met deze informatiebrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de aanpak van 
Covid-19 vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.  
 
Druk op de zorg 
De afgelopen twee weken is het aantal COVID-19 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen 
gestegen, van 325 COVID-19 patiënten op 22 maart jl. naar 388 op 29 maart jl.. Ook in onze 
veiligheidsregio is die stijging zichtbaar. Op 22 maart jl. waren in totaal 110 patiënten opgenomen, 
op 29 maart jl. was dit aantal gestegen tot 1501. Binnen één tot enkele weken wordt in de 
ziekenhuizen de piek van de derde golf verwacht.  
 
Besmettingen en testen  
In week 11 zijn in totaal 2.777 personen woonachtig in de Veiligheidsregio Midden- en West- 
Brabant positief gemeld (+ 553 t.o.v. week 10). In week 12 is het aantal positief geteste personen 
gestegen naar 3.184 (+ 407 t.o.v. week 11). Onze regio staat in de lijst van aantal positief geteste 
personen per 100.000 inwoners op positie 14 van de 25 veiligheidsregio’s. De weken hiervoor 
schommelde die positie rond de 17e/18e plaats. De regio Midden- en West- Brabant is nog steeds 
ingeschaald in risiconiveau ‘zeer ernstig’. Het aantal besmettingen stijgt in alle leeftijdsgroepen, 
met uitzondering van de leeftijdsgroep 60-69 jaar. De besmettingen in de leeftijdsgroep 80+ 
stijgen wel maar blijven relatief gezien laag, waarschijnlijk doordat deze groep grotendeels 
gevaccineerd is.  
 
Het aantal afgenomen testen bij de testlocaties van de GGD blijft groeien. In week 11 steeg het 
aantal naar 19.242 personen (+ 1.401) en in week 12 naar 21.801 personen (+ 2559). Het 

 
1 Dit hoeven geen patiënten te zijn uit de eigen regio, het kunnen ook overnames zijn vanuit andere veiligheidsregio’s. 
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percentage positieve testen in de teststraten is gestegen naar 7,4%2. Dit is 1,3% lager dan het 
gemiddelde in de provincie Brabant (8,7%). 
 
Het aantal actieve besmettingsclusters blijft stijgen. In week 11 waren er 144 (daarvoor 134) en in 
week 12 zelfs 193. Het merendeel van de clusterbesmettingen wordt gevonden op werkplekken 
(63) of in het onderwijs (75). Op basisscholen waren er 36 clusters in week 11 en 44 clusters in 
week 12. Op scholen in het voortgezet onderwijs waren er 22 clusters in week 11 en 31 clusters 
in week 12. Het betreft in beide categorieën zowel grotere clusters tussen de 15 en 30 
besmettingen als kleine clusters met maximaal 10 besmettingen. Van de 193 clusters zijn er 
momenteel 26 gerelateerd aan de (gezondheids)zorg. 
 
Vaccineren  
In een eerdere informatiebrief is reeds toelichting gegeven op het verloop van het 
vaccinatieproces. Het aantal geleverde vaccins bepaalt nog steeds de snelheid van vaccineren. 
De capaciteit van de GGD is groter dan het aanbod van vaccins. Huisartsen leveren hun aandeel 
conform de vaccinatiestrategie van de Minister.  
Het versturen van uitnodigingsbrieven naar groepen die voor vaccinatie aan de beurt zijn vindt 
plaats per leeftijdscategorie. Veel mensen verwachten dat kort na ontvangst van de uitnodiging 
een afspraak ingepland kan worden. Doordat veel mensen echter gelijktijdig een uitnodigingsbrief 
ontvangen, kan het voorkomen dat mensen pas na enkele weken ingepland kunnen worden voor 
hun vaccinatie. De GGD bekijkt wat zij kan doen om de verwachtingen en de praktijk beter op 
elkaar te laten aansluiten. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage bij deze informatiebrief. 
 
Maatregelen en versoepelingen 
Het demissionair kabinet heeft op de persconferentie van 23 maart jl. bekend gemaakt dat het 
huidige maatregelenpakket wordt verlengd, met één relevante aanpassing: vanaf 31 maart jl. gaat 
de avondklok in om 22.00u in plaats van om 21.00u. De volgende persconferentie staat gepland 
op 13 april 2021. 
 
Walking- en drivingdinners 
We zien steeds meer initiatieven van ondernemers en inwoners die (wandel)tochten willen 
organiseren in combinatie met afhaalmogelijkheden bij horecagelegenheden. Sommige 
initiatieven worden gemeld bij gemeenten, anderen vinden plaats zonder overleg of melding. In 
het regionaal beleidsteam van 31 maart jl. is gesproken over dergelijke initiatieven en hoe 
hiermee om te gaan. Diverse aspecten zijn daarbij aan de orde gekomen, zoals de behoefte in de 
samenleving om enige mogelijkheid te krijgen om buiten activiteiten te ondernemen en de 
beschikbare handhavingscapaciteit.  
 
Na zo’n lange periode van maatregelen en beperkingen is er begrip voor de behoefte aan 
activiteiten en sociale contacten. Tegelijkertijd blijft het aantal besmettingen en de constante druk 
op de zorg zorgelijk. Uiteraard is het mogelijk om individueel te gaan wandelen of fietsen en 
onderweg gebruik te maken van een afhaalpunt. Georganiseerde autotourtochten, wandeltochten 
of fietstochten hebben echter vaak een aanzuigende werking hebben, waardoor samenkomsten 
kunnen ontstaan waarbij de coronaregels overtreden worden. Het regionaal beleidsteam heeft 
een afwegingskader vastgesteld dat gemeenten kunnen gebruiken om de handhavingsprioriteit 
voor dergelijke activiteiten te bepalen. 
 
Fieldlabs en pilots 
Het demissionair kabinet spreekt deze week over haar plan om door middel van fieldlabs en pilots 
in april te onderzoeken hoe de samenleving sneller ‘open´ kan. Bij de landelijke fieldlabs staat het 
(wetenschappelijk) onderzoek naar het aantal besmettingen bij grote samenkomsten - zonder 
afstandsbeperkingen – centraal. Bij de pilots wordt gewerkt met toegangstesten, tijdslots en 
sectorprotocollen en staat de uitvoerbaarheid van deze manier van organiseren van activiteiten 
centraal. De uitkomsten van de fieldlabs en pilots worden door het Rijk betrokken bij de 
doorontwikkeling van de maatregelen.  
 
 

 
2 Dit betreft het percentage positief geteste personen in de teststraten. Onder meer ouderen worden minder vaak getest in 

de teststraten. Daarom betreft dit een onderrapportage van het percentage positief geteste personen.  



 

  pagina 3 van 3 

 
Aanscherping regels in België 
Omdat ook in België het aantal besmettingen sterk toeneemt zijn vanaf 27 maart jl. de 
maatregelen verder aangescherpt. Het in- en uitreisverbod voor niet-essentiële reizen was eerder 
al verlengd tot en met 18 april 2021. Grensoverschrijdingen tijdens de paasvakantie waren dus al 
verboden. Gemeld wordt dat de grenscontroles aan Belgische zijde flink worden opgevoerd 
tijdens de paasvakantie. 
 
Naleving en handhaving 
Op landelijke schaal zien we dat het draagvlak voor de maatregelen afneemt. Ook het 
naleefgedrag neemt af. Zeker ten tijde van mooi weer hebben onze handhavers het daardoor erg 
druk. 
 
Communicatie  
De algemene communicatielijn is om aandacht te blijven vragen voor dat wat wel mogelijk 
is. De lichtpuntjes-campagne ondersteunt dit perspectief. Via social media heeft de 
Veiligheidsregio een eerste reeks lichtpuntjes verspreid. Gemeenten en netwerkpartners zijn 
aangesloten en uitgenodigd om eigen lichtpuntjes te maken en te delen via social media, abri's en 
huis-aan-huisbladen. De Rijksoverheid heeft de campagne over de basismaatregelen vernieuwd 
en deze is gedeeld met alle partners. Daarnaast zijn voorlichtingsvideo’s gedeeld over vaccinaties 
en quarantainetips. Aan deze voorlichtingsvideo’s hebben bekende topsporters meegewerkt.  


