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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 30 juni 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 (VR MWB).  
 
NB: met ingang van 1 juli 2021 verschijnt deze raadsbrief minder frequent; niet één keer in 
de veertien dagen, maar één keer per maand. De volgende raadsbrief verschijnt op 1 
augustus 2021.  
 
Druk op de zorg 
De druk op de zorg blijft sterk afnemen. Na een voorzichtige kentering in de trend medio mei, 
daalt in de VR MWB het aantal ziekenhuisopnames in week 24 (14 t/m 20 juni 2021) naar 13 
opnames per 1.000.000 inwoners. In week 23 waren dat er nog 17. Hiermee is het risiconiveau 
van de VR MWB aangepast van `ernstig´ naar ‘zorgelijk’ (bij 16 of minder ziekenhuisopnames per 
1.000.000 inwoners). Drie aangrenzende veiligheidsregio´s hebben nog het risiconiveau `ernstig´: 
Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Noord en Gelderland-Zuid.  
 
Besmettingen en testen  
In week 24 zijn in totaal 421 personen woonachtig in de VR MWB positief gemeld. Dat is een 
daling van 236 ten opzichte van week 23, toen 657 personen een positieve testuitslag kregen.  
 
In zowel week 23 als in week 24 daalt het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen. De groep 
19-29 jarigen heeft ook de afgelopen twee weken het grootste aandeel in het totaal aantal 
besmettingen (23 à 24%). Dit percentage stijgt; in week 22 was dit nog onder de 22%. Een 
tweede groep met een hoog aandeel is de groep 40-49 jarigen met 20%.  
 
Besmettingsclusters 
Het totaal aantal actieve clusters in de VR MWB blijft sterk dalen. Van 107 in week 22 via 71 in 
week 23 naar 43 clusters in week 24. In week 22 waren er voor het eerst meer clusters in het 
onderwijs dan in de werkomgeving. Die situatie is onveranderd gebleven. In week 24 zijn er in het 
voortgezet, beroeps- en universitair onderwijs 17 actieve clusters en in het basisonderwijs 12. Op 
de werkplek zijn het er 6 (dat waren er 17 in week 23) en de horeca telt slechts 1 actief cluster. 
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Het aantal actieve clusters gerelateerd aan de (gezondheids)zorg daalt van 5 in week 23 naar 2 in 
week 24; één cluster in de langdurige zorg (intramuraal) en één cluster in een ziekenhuis. 
Ontwikkelingen Delta-variant 
De Delta-variant van het coronavirus verspreidt zich inmiddels ook snel in Nederland. Deze 
variant, die al eerder in het Verenigd Koninkrijk dominant werd, wordt op dit moment vooral 
`geïmporteerd´ door jongeren die terugkomen van vakantiebestemmingen in Zuid-Europa. Deze 
mensen wordt nadrukkelijk gevraagd om zich te laten testen bij terugkomst van vakantie.  
 
Vaccinatiecampagne  
NB: Omdat er vanaf 17 juni problemen zijn bij het aanleveren van data, is er geen actuele 
informatie over de vaccinaties in week 24. Onderstaande informatie heeft daarom alleen 
betrekking op week 23. Het aantal vaccinaties dat per week wordt gezet, blijft toenemen. In week 
23 zijn er in totaal 82.091 vaccinaties gezet bij inwoners van de VR MWB. In week 22 waren dit er 
nog 75.546. In week 23 kregen vooral veel 40-49 en 50-59 jarigen een (eerste) prik en veel 60-69 
jarigen een (tweede) prik. In totaal zijn na week 23 235.065 inwoners van de VR MWB volledig 
gevaccineerd op een GGD vaccinatielocatie in Nederland.  
 
Er blijft onverminderd aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en dak- en 
thuislozen. Daarnaast heeft de GGD ook oog voor wijken waar de vaccinatiegraad dreigt achter te 
blijven. De GGD werkt op dit moment opties uit om mensen, als het niet anders kan, lokaal via 
wijkcentra of met mobiele units te laten vaccineren. Gelijktijdig wordt er voor het najaar opnieuw 
gekeken naar de zogeheten `brandhaardenaanpak´, gericht op situaties met lokaal een hoge 
concentratie besmettingen.  
 
Volgende stap in openingsplan 
Op 26 juni 2021 is de vierde stap gezet in het openingsplan. Vanaf deze datum vervalt de 
mondkapjesplicht voor vrijwel alle locaties. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het 
openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de 
mondkapjesplicht of is een coronatoegangsbewijs vereist. Met deze grote stap en toenemende 
reisbewegingen door vakantie blijft het van belang om alert te blijven. Dit geldt vooral voor 
mensen die een (eerste) vaccinatie hebben gekregen en in de periode tot hun tweede vaccinatie 
op vakantie gaan. Ondanks dat in de ons omringende landen en vakantielanden ook wordt 
versoepeld, is daar vaak het mondkapje in besloten ruimten nog wel verplicht. De versoepelingen 
hier én daar hebben mogelijk invloed op het (minder goed) naleven van de maatregelen die nog 
van kracht blijven. De verwachting is dat met name jongeren tijdens hun vakantie makkelijker 
besmet zullen raken.  
 
Afschaling regionale en landelijke crisisorganisatie 
Omdat het aantal besmettingen afneemt, de vaccinatiegraad toeneemt en de druk op de zorg 
door covid-patiënten sterk daalt, schaalt de landelijke en regionale crisisorganisatie verder af. Dit 
betekent dat één jaar en vier maanden na het instellen van GRIP4, dit opschalingsniveau weer 
wordt afgeschaald. Hiermee wordt toegewerkt naar een situatie waarin veel van de regionale 
crisistaken terug gaan naar de reguliere organisatie. Met de opgedane kennis en ervaring verkent 
onze veiligheidsregio MWB op dit moment hoe een `waakvlam-organisatie´ ingericht kan worden. 
Besluitvorming over dit onderwerp wordt medio juli verwacht. Dit kan een regionaal 
multidisciplinair team zijn die de ontwikkelingen rondom COVID-19 in de zomerperiode en het 
najaar volgt en actief wordt zodra daar (regionaal of vanuit landelijke signalen) aanleiding toe is. 
Op basis van de huidige situatie brengen zowel het Regionaal Beleidsteam als het Regionaal  
Operationeel Team hun vergaderfrequentie terug en stemmen deze af op de vergaderfrequentie 
van het Veiligheidsberaad. 
 
Communicatie 
De versoepelingen van 26 juni 2021 zijn in de samenleving met vreugde ontvangen. Anderzijds 
vragen deskundigen en burgers zich af of het niet te snel gaat. Daarbij wordt gewezen op de 
situatie in landen als het Verenigd Koninkrijk, waar de Delta-variant dominant geworden is, en de 
verspreiding van deze variant over Europa.  
Communicatie is momenteel gericht op de vragen van de maatschappij rondom vaccinaties en 
het coronapaspoort. De Lichtpuntjescampagne wordt vanuit de veiligheidsregio MWB stopgezet. 
Gemeenten kunnen nog wel eigen lokale lichtpuntjes ontwikkelen. In de afschaling van de 
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crisisorganisatie blijft de veiligheidsregio MWB de gemeenten de komende maanden nog voeden 
met informatie en communicatie-uitingen vanuit de Rijksoverheid. 


