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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 21 maart 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 weken is een lichte fluctuatie te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in heel 
Brabant. Op 8 maart 2021 waren 303 COVID-19 patiënten opgenomen, een week later, 310. In 
de ziekenhuizen in onze veiligheidsregio is het beeld dalend: van 109 patiënten op 8 maart 2021 
naar 97 op 15 maart 2021. Het aantal COVID-patiënten op de IC’s is stabiel. 
 
Besmettingen en testen  
Het aantal afgenomen testen groeit. In week 8 (22 t/m 28 februari) zijn er 10.422 testen 
afgenomen in onze regio door de GGD. In week 9 (1 t/m 7 maart) hebben 13.811 personen zich 
laten testen en in week 10 (8 t/m 14 maart) waren dit er zelfs 17.841. Een aanzienlijke stijging, De 
laatste weken zien we een aanzienlijke toename van het aantal kinderen in de teststraat.  
Ook het aantal positieve test uitslagen neemt toe. In week 9 zijn er in totaal 1.886 personen 
woonachtig in onze veiligheidsregio positief gemeld. In week 10 steeg dit naar 2.224 personen. 
De veiligheidsregio schommelt qua positie rond de 17e/18e plaats (van de 25) qua aantal positief 
geteste personen per 100.000 inwoners. Het risiconiveau voor onze regio wordt, gelet op het 
aantal besmettingen en de COVID-patiënten instroom naar de ziekenhuizen, nog steeds 
aangemerkt als ‘zeer ernstig’. 
 
De GGD heeft over de afgelopen twee weken 134 actieve besmettingsclusters vastgesteld in 
onze regio. Het aantal clusters stijgt. De meeste bevinden zich op het werk of in het onderwijs. In 
het onderwijs zijn er op basis van informatie uit het bron- en contactonderzoek momenteel 21 
actieve clusters op basisscholen en 6 op voortgezet onderwijsscholen. Het betreft relatief kleine 
clusters met maximaal 10 besmettingen. In (langdurige) zorginstellingen neemt het aantal clusters 
juist af.  
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Het reproductiegetal blijft licht stijgen. De trend die in week 7 en 8 is ingezet, wordt in week 9 en 
10 zichtbaar in een stijging van het aantal besmettingen en een landelijke toename van het aantal 
ziekenhuisopnamen. De derde besmettingsgolf is onmiskenbaar een feit. We zien dit in 
Nederland en ook in de ons omringende landen.  
 
Vaccineren  
Deze week is uit zorgvuldigheid een tijdelijke pauze ingelast ten aanzien van het vaccineren met 
het AstraZeneca vaccin. Vanaf woensdag 24 maast a.s. wordt het vaccineren met dit vaccin weer 
hervat. Met de opening van de grote vaccinatiecentra op Breepark in Breda en op Breda 
International Airport is de capaciteit sterk uitgebreid. Om meer inzicht te geven in welke stappen 
doorlopen worden van uitnodiging voor de vaccinatie tot het met het krijgen van het vaccin heeft 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de GGD Brabant-Zuidoost een 
informatief filmpje gemaakt.   
 
Maatregelen 
Per 16 maart jl. zijn een aantal versoepelingen doorgevoerd:  
 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer zwemles krijgen; 

• Het maximum aantal klanten per winkel is verhoogd naar 50, mits de winkel hiervoor groot 
genoeg is;  

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten sporten op sportaccommodaties in een groep van 
maximaal 4 personen. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. 

 
Op de website van de Rijksoverheid is altijd een compleet overzicht van (aangekondigde) 
versoepelingen te vinden. Dinsdag 23 maart a.s. is er weer een nieuwe persconferentie.  
 
De roep om versoepelingen stelt ons allemaal voor nieuwe uitdagingen. Het is een onmiskenbaar 
feit dat inwoners en ondernemers behoefte hebben aan verruiming van de mogelijkheden, terwijl 
de besmettingscijfers oplopen.  
Gelet op de onzekerheden en de behoefte om te anticiperen op ontwikkelingen wordt in het 
regionaal beleidsteam gesproken over diverse scenario’s die zich in het voorjaar kunnen 
voordoen.  
 
Voorjaarsevenementen 
Koningsdag en Bevrijdingsdag dienen zich al weer snel aan. In het regionaal beleidsteam is 
afgesproken om landelijke lijn van het Veiligheidsberaad en het 4 en 5 mei comité te volgen. Net 
als vorig jaar zullen deze dagen zonder de van oudsher bekende grote evenementen gevierd 
worden. 
 
In het Veiligheidsberaad is vorige week nader gesproken over de wens om te komen tot een 
landelijke lijn ten aanzien van het vergunnen en toestaan van (grootschalige) evenementen, met 
als doel helderheid te bieden aan organisatoren van grote evenementen, gemeenten, 
hulpdiensten en aan de samenleving. Het Veiligheidsberaad adviseert vergunningsaanvragen 
voor evenementen van de categorie B en C niet in behandeling te nemen tot en met 5 mei 2021. 
Vanzelfsprekend moet dit advies worden bezien in het licht van de op dat moment geldende 
maatregelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het in behandeling nemen van aanvragen 
en toekennen van vergunningen ligt uiteraard bij de gemeenten.  
 
Er wordt op dit moment in verschillende veiligheidsregio’s getest met evenementen. Dit gebeurt 
met zogenaamde fieldlabs. Kenmerkend is de wetenschappelijke basis om het effect op 
besmettingen goed in kaart te kunnen brengen. Ook wordt nagedacht over het organiseren van 
pilots om de uitvoerbaarheid van nieuwe initiatieven te testen. In het regionaal beleidsteam is 
afgesproken dat regionale regie en coördinatie onmisbaar is bij het laten plaatsvinden van deze 
fieldlabs en pilots in de gemeenten. Deze taak is toebedeeld aan het regionaal projectteam 
COVID-19/ gemeenten. Hiermee is de verbinding met de gemeentelijke praktijk geborgd. In het 
Veiligheidsberaad van 22 maart a.s. wordt nader gesproken over de praktische uitwerking van de 
pilots. Daarna zal op regionaal niveau besproken worden hoe en wanneer het uitvoeren van pilots 
gaat plaatsvinden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd3Dcb9S6TM
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord
https://fieldlabevenementen.nl/
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Samenwerking 24 gemeenten 
De 24 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant werken van meet af aan 
samen aan de aanpak van de COVID-19 crisis. Om de continuïteit en kwaliteit te borgen en de 
slagkracht te verhogen is een projectorganisatie opgezet. Deze regionale samenwerking is recent 
geëvalueerd. Uitkomst is dat de huidige projectorganisatie voorlopig in stand blijft om gemeenten 
te ondersteunen en regionale afstemming te bevorderen. De komende periode zal gewerkt 
worden aan verdere versterking van de positie van de gemeenten.  
 
Verlenging Belgisch reisverbod tot en met 18 april 2021 
Het leek er even op dat de Belgische autoriteiten het reisverbod voor niet-essentiële reizen van 
en naar België gingen opheffen, maar dit besluit is uitgesteld. Het reisverbod is verlengd tot en 
met 18 april 2021. Op 26 maart a.s. wordt in België besloten of het niet-essentiële reisverbod per 
19 april 2021 vervalt. 
 
Communicatie 
Uit de omgevingsanalyse bleek dat er afgelopen week veel aandacht was voor de veiligheid 
rondom verkiezingen en voor allerlei facetten rondom vaccineren: de strategie, de roep om meer 
inzicht wie wanneer aan de beurt is, het tijdelijk pauzeren van het vaccineren met AstraZeneca en 
gevolgen voor de vaccinatiebereidheid, maar ook het aangekondigde (Europese) 
vaccinatiepaspoort. De veiligheidsregio en de GGD hebben onder andere via de sociale media 
toelichting gegeven en vragen beantwoord. Met hulp van een aantal topsporters is ook een aantal 
tips gegeven voor als je in quarantaine moet.  
 
De in een eerdere brief genoemde nieuwe communicatiecampagne ‘Lichtpuntjes’ is enthousiast 
ontvangen. Deze campagne wordt momenteel uitgewerkt en daarna gedeeld met de gemeenten 
in onze regio, de GGD en de politie. Aan het einde van deze maand worden de eerste uitingen via 
de digitale kanalen zichtbaar. 
 


