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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 5 maart 2021 
 

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

 
Met deze informatiebrief wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen aangaande de 
aanpak van COVID-19 vanuit het perspectief van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 
(VR MWB). 
 
Druk op de zorg 
Na een lichte daling in het aantal ziekenhuisopnamen in Brabant in week 7 (van 324 naar 300 op 
21 februari 2021), is er sprake van een stijging in week 8. Op 1 maart jl. lagen er 309 COVID-19 
patiënten in Brabantse ziekenhuizen. In de ziekenhuizen in de VR MWB is hetzelfde beeld te 
zien. Op 1 maart jl. lagen 108 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis tegenover 105 op 22 februari 
jl. (en 123 op 15 februari jl.). 
 
Besmettingen en testen  
Het aantal positief geteste personen stijgt. Van week 6 naar week 7 was al een stijging van 389 
personen zichtbaar. In week 8 (22 t/m 28 februari 2021) zijn in totaal 1.946 personen woonachtig 
in de VR MWB positief gemeld. Een stijging van 224 ten opzichte van week 7 (1.722 personen).  
In week 8 hebben 10.422 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD WB. Dat 
zijn er 695 meer dan in week 7 toen 9.727 testen werden afgenomen en zelfs 2.880 meer dan in 
week 6 toen het winterse weer ons parten speelde. De VR MWB is landelijk gestegen naar de 
14e plaats (van de 25) qua aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners ten opzichte 
van de 16e plaats in week 7. Het risiconiveau van de VR MWB wordt nog steeds aangemerkt als 
‘zeer ernstig’. 
 
Bij het opengaan van de scholen en de kinderopvang op 8 februari jl. was de verwachting dat het 
aantal testen onder kinderen tot 12 jaar zou stijgen. Die verwachting blijkt juist; het aantal testen 
onder alle (jonge) kinderen is in week 7 en week 8 inderdaad sterk toegenomen. Het percentage 
positieve testen in deze groep neemt echter wel af. 
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Zorgen om zorgcontinuïteit  
Het reproductiegetal stijgt. Door de invloed van de meer besmettelijke Britse-variant kwam het R-
getal op 6 februari jl. voor het eerst sinds medio december 2020 weer boven de 1. Naar 
verwachting is de Britse variant per medio maart 2021 verantwoordelijk voor alle nieuwe 
besmettingen. 
Het RIVM spreekt sinds week 8 officieel van een derde besmettingsgolf. De terughoudendheid 
van het kabinet om de maatregelen te versoepelen per 3 maart jl. heeft nadrukkelijk ook te maken 
met de onzekerheid over de hoogte en duur van deze derde golf. De strategie is om een snelle 
toename van besmettingen zo lang als mogelijk uit te stellen, zodat zo veel mogelijk ouderen en 
kwetsbare personen intussen gevaccineerd kunnen worden. Dat kan veel ziektegevallen –en 
daarmee ook ziekenhuisopnames- binnen deze groep schelen. 
 
Nieuwe regionale informatie op coronadashboard 
Het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid biedt per veiligheidsregio een dagelijkse 
update van een aantal kengetallen over het coronavirus. In week 8 is deze informatie uitgebreid 
met de cijfers achter de inschaling van het risiconiveau van iedere veiligheidsregio. Met deze 
uitbreiding biedt het dashboard voor iedere regio en haar inwoners actuele, regionale informatie 
over de ontwikkeling van het virus en de maatregelen die van kracht zijn. Ook is er informatie te 
vinden over de voortgang van de vaccinatiestrategie. 
 
Vaccineren  
Net als de afgelopen weken verloopt het vaccineren in onze veiligheidsregio volgens plan. Er kan 
meer gevaccineerd worden in de huidige drie GGD vaccinatielocaties op het moment dat er meer 
vaccin beschikbaar komt. Er wordt gewerkt aan opening van locaties in Roosendaal, Halderberge, 
Waalwijk, Altena en een tweede locatie in Breda.  
 

Versoepelingen na persconferentie van 23 februari 2021 
Vanaf woensdag 3 maart 2021 is het volgende op hoofdlijnen weer mogelijk:  

• middelbare scholen en mbo-scholen gaan weer deels open vanaf 1 maart 2021; 

• bijna alle contactberoepen mogen weer aan het werk; 

• buitensportactiviteiten voor jongeren tot 27 (was 18) mogen weer (competities uitgezonderd); 

• winkels mogen beperkt open onder voorwaarden. 
Alle andere versoepelingen en details zijn te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.  
 
Fieldlab evenementen 
In samenwerking tussen de evenementenbranche en enkele ministeries is een Fieldlab 
Evenementen opgericht. Dit is een onderzoeksprogramma naar diverse typen evenementen en 
de gedragingen van bezoekers. Dit levert wetenschappelijke inzichten op waarmee gerichte 
maatregelen en richtlijnen voor de sector bepaald kunnen worden. De inhoudelijke onderzoeken 
(testevents/proefopstellingen) zijn op 15 februari jl. gestart. 
 
Avondklok 
De verlenging van de avondklok loopt tot 15 maart 2021. Op 8 maart a.s. wordt besloten of de 
avondklok ook na die datum wordt verlengd en zal bepaald worden hoe een eventuele avondklok 
tijdens de verkiezingen wordt gehandhaafd. Op vrijdag 26 februari jl. heeft het gerechtshof in Den 
Haag geoordeeld dat de avondklok niet op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd. 
De uitspraak van het hof heeft geen invloed op de avondklok. Het kabinet had met een spoedwet 
al maatregelen genomen om de avondklok hoe dan ook door te laten gaan. 
 
Tweede Kamerverkiezingen 
Het algemene landelijke beeld is dat vrijwel alle gemeenten er ruim op tijd in slagen om de juiste 
voorbereidingen te treffen. Specifieke informatie over de veiligheidsvoorzieningen, is te vinden op 
de website van de Kiesraad.  
 
 
 
 
 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR20/risiconiveau
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown
https://fieldlabevenementen.nl/
https://fieldlabevenementen.nl/
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/corona-maatregelen-tweede-kamerverkiezing-2021
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Communicatie 
De veiligheidsregio ontwikkelt in samenwerking met de GGD, gemeenten en politie een 
communicatiecampagne met de titel: Lichtpuntjes. Steeds meer mensen verlangen naar 
verruiming van mogelijkheden nu het vaccinatieproces loopt. Helaas staat de werkelijkheid 
verregaande versoepelingen nog in de weg. Door aandacht te besteden aan kleine, positieve 
dingen, bieden we de komende drie maanden een steuntje in de rug. 
 
Steun voor maatregelen neemt af 
De corona gedragsunit van het RIVM monitort met GGD GHOR Nederland het gedrag van 
burgers in relatie tot de beheersingsmaatregelen. Recent is het tiende gedragsonderzoek 
afgerond. Dit betreft een onderzoek onder 54.000 personen. Hieruit komt naar voren dat het 
mentaal en sociaal welbevinden onder druk staat. Hoewel het draagvlak voor de meeste 
maatregelen stabiel hoog is, is het vertrouwen in het coronabeleid als geheel verder gedaald.  
 
Het Steunpunt Coronazorgen  
Voor iedereen die het emotioneel zwaar heeft is er nu één steunpunt met betrouwbare informatie 
over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis. Het Steunpunt Coronazorgen is opgezet door 
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM. GGD GHOR Nederland 
en Nivel zijn er ook bij betrokken. Daarnaast is er nauwe samenwerking met andere organisaties 
die zich bezig houden met psychosociale ondersteuning. 
 
Scenario´s 
Op diverse niveaus wordt er gewerkt aan scenario’s. De VR MWB participeert op landelijk en 
(inter)regionaal niveau. Op regionaal niveau werken wij aan scenario’s voor de kortere termijn en 
langere termijn. De scenario’s voor de langere termijn zijn gericht op het in beeld brengen van 
mogelijke ontwikkelrichtingen van de crisis in de komende maanden. De scenario’s voor de 
kortere termijn kenmerken zich door concrete thema’s met een hogere mate van 
voorspelbaarheid en waarschijnlijkheid. Op dit moment wordt er onder meer aandacht besteed 
aan de Tweede Kamer verkiezingen en de derde besmettingsgolf.  
 
Vroegtijdig open gaan ondernemers 
Een landelijke actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland riep in week 8 
collega's op om dinsdag 2 maart jl. massaal de terrassen te openen en gasten te ontvangen. Een 
vergelijkbare oproep werd ook gedaan door sportschoolhouders om op 27 februari 2021 Corona-
proof te komen trainen. Ook zonnestudio´s gaven aan vroegtijdig open te willen. 
 
In het regionaal beleidsteam is stilgestaan bij de sentimenten die leiden tot deze oproepen. De 
financiële zorgen in vele sectoren zijn enorm groot, onder meer in de horeca en detailhandel. 
Daar is oog voor en daarom wordt er op landelijk niveau veelvuldig aandacht voor gevraagd.  
Handhavers treden ondernemers waar mogelijk met charme tegemoet indien zij intenties tonen 
om open te gaan. Tegen moedwillig overtreden van de coronamaatregelen wordt opgetreden.  
De afgelopen dagen heeft het merendeel van de ondernemers op ludieke wijze haar proteststem 
laten horen.  
 

https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/

