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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 22 februari 2021 
 

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

 
Met deze informatiebrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de 
aanpak van COVID-19 vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
Druk op de zorg 
In week 6 (8 t/m 14 februari) daalde het aantal ziekenhuisopnamen in de ziekenhuizen in 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Op 15 februari waren 123 COVID-19 
patiënten opgenomen tegenover 131 op 8 februari. Dit kunnen ook deels patiënten vanuit andere 
veiligheidsregio’s zijn. Het aantal patiënten op de IC is stabiel.   
  
In week 6 zijn in totaal 1.333 personen woonachtig in de Veiligheidsregio MWB positief gemeld. 
Dat is een daling van 348 ten opzichte van vorige week toen 1.681 personen een positieve 
testuitslag kregen. Het percentage mensen met een positieve test is gedaald van 11,6% naar 
11,2%. De VRMWB staat nu landelijk op de 19e plaats (van de 25) qua aantal positieven per 
100.000 inwoners in Nederland t.o.v. de 12e plaats in week 5. 
 
Door de dominantie van de Britse variant wordt rekening gehouden met een groei van het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames de komende weken. De stevige maatregelen die op dit 
moment van kracht zijn hebben daarbij een remmende en afvlakkende werking. Desalniettemin is 
de verwachting dat we in maart de derde golf gaan ontmoeten, waarbij de druk op de zorg 
aanzienlijk zal toenemen. 
 
Vaccineren  
Het vaccineren in onze regio loopt conform planning. Zoals eerder aangegeven bepaalt met name 
het tempo van het beschikbaar komen van de vaccins de snelheid van het inplannen van de 
vaccinatieafspraken voor de verschillende doelgroepen. Op dit moment werken we met drie GGD 
vaccinatielocaties in onze regio: in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. De komende twee 
maanden zullen ook locaties in Roosendaal, Halderberge, een tweede locatie in Breda, Waalwijk 
en Altena operationeel gemaakt worden. Bij de keuzes voor locaties is er naar organisatorische 
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aspecten gekeken, die een zeer belangrijke rol spelen, en er is nadrukkelijk gekeken naar 
reistijden.   
 

Het inplannen van de GGD-vaccinaties gebeurt vanuit een landelijk coördinatiepunt. Er zijn 
signalen dat ouderen in onze regio, net als in heel Nederland overigens, ingepland worden voor 
onlogische, ver weg gelegen priklocaties. Dit is uiteraard zeer onwenselijk. Via de GGD-lijn 
vragen we hier nadrukkelijk aandacht voor bij het coördinatiepunt.  
 

Communicatie 
De ijs- en sneeuwpret heeft vorig weekend eigenlijk nergens in de regio tot grote problemen 
geleid en kreeg in de media veel positieve aandacht. Aan het appèl op burgers om Carnaval klein 
te vieren is ondanks enkele kleine incidenten gehoor gegeven. Men spreekt van een relatief rustig 
weekend. Een compliment aan de  Brabanders is daarom op zijn plaats. Temeer omdat uit de 
omgevingsanalyse steeds duidelijker blijkt dat het geduld en uithoudingsvermogen van burgers op 
de proef gesteld wordt. Om onze inwoners te helpen volhouden, werkt de VRMWB aan een 
communicatiecampagne waarin het positieve benadrukt wordt. Dit is in lijn met een landelijke 
denklijn om daar waar het kan de nadruk te leggen op wat er (weer) wel kan.   
 
Scenario´s  
Omdat we werken in onzekere tijden, waarbij we ons soms wel zaken kunnen voorstellen maar 
moeilijk kunnen voorspellen, hebben we de werkwijze van het Regionaal Beleidsteam verrijkt met 
het structureel denken en werken met scenario’s. Wekelijks behandelen we twee scenario’s die 
ons helpen om te anticiperen op bestuurlijke dilemma’s. De verkiezingen en de overbelasting van 
de zorg zijn twee scenario’s die nu met voorrang uitgewerkt worden. Hierbij zoeken we uiteraard 
ook de verbinding met de omliggende veiligheidsregio’s en de landelijke ontwikkelingen. Deze 
manier van werken lichten we graag aan de colleges en raadsleden van de gemeenten toe, bij de 
daarvoor geplande informatiesessies.    
 
Tweede kamer verkiezingen 
Met oog op de aanstaande verkiezingen zien we dat er campagne activiteiten plaatsvinden in 
onze regio. Dit verloopt logischerwijs anders dan bij voorgaande edities. Veel activiteiten zijn 
online. En op kleine schaal zijn er soms fysieke activiteiten. Ook zijn er manifestaties of 
demonstraties in verschillende gemeenten die onze aandacht vragen, vanuit de Wet Openbare 
Manifestaties. Het Veiligheidsberaad heeft voor de burgemeesters in Nederland een Handreiking 
demonstraties opgesteld. Deze is op de website van de VNG gepubliceerd. Dit kader helpt 
burgemeesters bij het verbinden van randvoorwaarden aan aangekondigde manifestaties. De 
politie monitort hierbij doorlopend of er orde verstoringen te verwachten zijn. Haar beeld op dit 
moment is dat hier geen sprake van is, wat niet betekent dat we minder alert zijn. 
 
Avondklok 
De afgelopen week heeft de avondklok Nederland behoorlijk bezig gehouden, na de uitspraak van 
de voorzieningenrechter over de rechtmatigheid van de maatregel. De situatie voor nu is dat deze 
maatregel in ieder geval van kracht blijft tot 3 maart 2021, hangende de uitspraak van de rechter 
in het hoger beroep en de bekrachtiging van de spoedwet. Een meerderheid van de Eerste en 
Tweede Kamer steunt de spoedwet die het demissionaire kabinet vorige heeft ingediend om de 
juridische grondslag voor de avondklok te verbeteren. Ook maatschappelijk is er een groot 
draagvlak voor deze maatregel heeft recent onderzoek aangetoond. En ruim 90% van de 
bevolking leeft de maatregel ook daadwerkelijk na.  
 
Dinsdag 23 februari 2021 is er weer een persconferentie. De Minister President zal daar weer een 
toelichting geven op de stand van zaken en op het eventueel aanpassen van de maatregelen. Op 
dit moment lijkt er volgens de Premier `weinig ruimte´ voor versoepelingen op korte termijn, liet hij 
vorige week weten.  
 
 
 

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/bijlage-handreiking-demonstraties.pdf
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