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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 (VR MWB).  
 
Druk op de zorg 
De druk op de ziekenhuizen -en specifiek de druk op de IC-capaciteit- neemt verder toe. Het 
RIVM geeft aan dat we de piek van de derde besmettingsgolf zijn genaderd. Dat betekent nog 
niet dat de piek voor de ziekenhuizen bereikt is. En omdat de ziekenhuizen, anders dan vorig jaar, 
naast COVID-zorg ook de reguliere zorg continueren, is de druk op de ziekenhuizen per saldo 
minstens zo hoog als tijdens de piek vorig jaar tijdens de eerste golf. 
 
De afgelopen twee weken is het aantal covid19-patiënten in de Brabantse ziekenhuizen gestegen 
naar 402 op 12 april jl. (+30 t.o.v. 4 april jl.) Ook in onze veiligheidsregio is die stijging zichtbaar. 
Er lagen op 12 april jl. 168 covid19-patienten opgenomen (+15 t.o.v. 4 april).  Het aantal patiënten 
op de IC is stabiel. Het kan nog enkele weken duren voordat de piek van de derde golf in de 
ziekenhuizen te zien is.  
 
Besmettingen en testen  
In week 14 (5 maart t/m 11 april) zijn in totaal 3.544 personen woonachtig in de Veiligheidsregio 
Midden- en West- Brabant positief gemeld (+243 t.o.v. week 13). Onze regio stijgt nog steeds in 
de lijst van aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. Inmiddels staat de VR MWB 
op positie 8 van de 25 veiligheidsregio’s. De weken hiervoor was dit nog de 12e/14e positie. De 
regio Midden- en West-Brabant is nog steeds ingeschaald in risiconiveau ‘zeer ernstig’.  
In de afgelopen week zien we de sterkste stijging in de leeftijdsgroep 40-49 jaar, gevolgd door de 
leeftijdsgroep 30-39 jaar. De leeftijdsgroep 19-29 jaar heeft nog steeds het grootste aandeel in het 
totaal aantal besmettingen. In de leeftijdsgroepen 60-69 jaar zien we een lichte stijging. Onder de 
leeftijdsgroepen 50-59, 70-79 en 80+ is sprake van een stabiel beeld.   
 
Het aantal actieve besmettingsclusters blijft stijgen en de clusters worden groter qua omvang. Met 
263 actieve clusters in week 14 zijn het er iets minder dan in week 13 (279). Werk (77) en 
onderwijs (124) zijn samen nog steeds verantwoordelijk voor het merendeel van de clusters. 
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Hiervan zijn er 76 op basisscholen en 48 op scholen in het voortgezet onderwijs. Van de 263 
clusters zijn er momenteel 24 gerelateerd aan de (gezondheids)zorg. 
 
Vaccinaties inwoners VRMWB  
Het vaccin blijft het belangrijkste wapen tegen de verspreiding van en het ziek worden door het 
virus. In een eerdere informatiebrief is reeds toelichting gegeven op het verloop van het 
vaccinatieproces. Het aantal geleverde vaccins bepaalt de snelheid van vaccineren. De 
prikcapaciteit op dit moment is groter dan het aanbod van vaccins. Het effect van het pauzeren 
van het gebruik van het Janssen-vaccin bij het uitvoeren van de vaccinatiestrategie wordt door de 
Minister in beeld gebracht. In de VR MWB waren op 11 april jl. in totaal 76.147 inwoners 
gevaccineerd, waarvan 44.252 inwoners volledig. 
 
Vaccineren van dak- en thuislozen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang  
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de GGD'en de opdracht 
gegeven om regie te voeren op de uitvoering van de vaccinatie voor de doelgroep dak- en 
thuislozen (incl. ongedocumenteerden, EU-migranten zonder werk en woning, zwerfjongeren) en 
vrouwen in de ‘vrouwenopvang’. Landelijk gaat het om circa 40.000 mensen.  
Deze personen hebben vaak geen post- en/of woonadres, waardoor uitnodigen middels een brief 
niet mogelijk is. Vaccinatie op locatie of via mobiele teams op strategische locaties in de 
omgeving van deze doelgroep, is daarom gewenst. De GGD'en zijn eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering. Zij maken samen met de centrumgemeenten en andere partners een regionaal 
uitvoeringsplan. Een verkenning van de (omvang van de) doelgroep in de regio is onderdeel van 
dit plan. Het streven is om in mei/juni te starten met vaccineren van deze doelgroep. 
 
Maatregelen en versoepelingen 
Het demissionair kabinet heeft op de persconferentie van 13 april jl. bekend gemaakt dat het 
huidige maatregelenpakket wordt verlengd. De enige versoepeling betreft het open gaan van de 
buitenschoolse opvang. Verdere versoepelingen vinden pas plaats na de piek van de derde 
besmettingsgolf. Vanaf nu worden de mogelijkheden om te versoepelen op wekelijkse basis 
bekeken.  
 
Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs 
Een aantal pilots met coronasneltesten in het voortgezet onderwijs laat zien dat inzet van 
sneltesten meerwaarde heeft bij het opsporen van besmettingen. Dit draagt bij aan de continuïteit 
van het onderwijs. Vanaf half april wordt het daarom voor alle scholen in het voortgezet (speciaal) 
onderwijs mogelijk om leerlingen en onderwijspersoneel te testen op het coronavirus. Het gebruik 
van de zelftest is altijd vrijwillig. 
 
Toegangstesten  
Het demissionair kabinet zet, in aanvulling op het Openingsplan met versoepelingen, de komende 
maanden in op het gebruik van toegangstesten. In april wil het Rijk eerst ervaring op doen met het 
gebruik van testbewijzen door middel van pilots. Daarom zijn er in de cultuur-, sport- en 
recreatiesector verschillende pilots die informatie opleveren over het pre-testen, de logistiek, 
infrastructuur, ICT en de testbereidheid achteraf (die niet verplicht is). De regionale pilots voor 
toegangstesten hebben een ander doel dan de (landelijke) Fieldlab-activiteiten. Deze hebben een 
wetenschappelijk onderzoeksdoel. Tijdens de pilots gelden voor de bezoekers ook nog steeds de 
reguliere covid-maatregelen. Vanaf mei kunnen zo ‘veilige bubbels’ gecreëerd worden, 
bijvoorbeeld voor museumbezoek of een evenement. Bezoekers moeten een bewijs van een 
(recent afgenomen) negatieve coronatest laten zien. Om dit mogelijk te maken komt er naar 
verwachting per 1 mei 2021 een ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid19’.  
 
RIVM gedragsonderzoek 
De corona gedragsunit van het RIVM monitort al geruime tijd het gedrag van burgers in relatie tot 
de coronamaatregelen. Op 9 april jl. verscheen de laatste rapportage. De hoofdpunten: Er lijkt 
breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort (7 op de 10 deelnemers is voorstander). 
Verder vallen de sociale beperkingen zwaar; mensen geven aan het naleven van de 
bezoekersmaatregel van één persoon per dag erg moeilijk te vinden ten opzichte van de eerdere 
twee bezoekers per dag. Mensen bezoeken elkaar vaker, maar lijken tegelijk extra maatregelen te 
nemen om de kans op het verspreiden van het virus te beperken en zijn vaker bereid zich te laten 
testen bij klachten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/cijfers-en-onderzoeken-over-het-coronavirus/pilot-toegangsbewijzen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/cijfers-en-onderzoeken-over-het-coronavirus/pilot-toegangsbewijzen
https://www.rivm.nl/nieuws/steun-voor-coronapaspoort-naleving-bezoekersregeling-neemt-af
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Communicatie 
De omgevingsanalyses laten zien dat er veel onbegrip en discussie is over de vaccinatiestrategie 
en de uitvoering daarvan. Het aantal berichten over vaccineren neemt dagelijks toe. Opvallend 
was dat de persconferentie door aanzienlijk minder mensen gevolgd werd dan de voorgaande 
edities. Gelet op de reacties naar aanleiding van de persconferentie kan gesteld worden dat het 
persmoment bij een deel van het publiek heeft geleid tot verwarring en zelf cynisme ten aanzien 
van het openingsplan. We zien ook een negatief sentiment rondom de aangekondigde fieldlab 
Oranjedag 538 in Breda, met name onder horecaondernemers.   
  
De communicatie vanuit de VR MWB heeft zich de afgelopen twee weken met name gericht op 
voorlichting rondom vaccineren en op aandacht voor de basismaatregelen. De lichtpuntjes 
campagne is van start gegaan. De campagne is positief opgepakt door de regionale media en 
zelfs door NPO1 radio. Een deel van de inwoners van onze regio reageert minder positief op de 
campagne. De veiligheidsregio gaat hierover met gemeenten in gesprek. Inmiddels hebben 
verschillende netwerkpartners maatwerk ‘lichtpuntjes’ gemaakt en gedeeld (GGD West-Brabant, 
Etten-Leur, Rucphen).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


