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Bestuurlijke informatiebrief covid-19 d.d. 17 mei 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).  
 
Druk op de zorg 
Na weken van toenemende druk op de zorg lijkt een voorzichtige kentering in de trend zichtbaar, 
zowel in het land als in onze regio. Deze trend is cruciaal voor de beslissingen die genomen 
worden door het demissionair kabinet met betrekking tot het openingsplan. De druk op de zorg is 
helaas nog steeds veel hoger dan in het hele eerste kwartaal van 2021. De komende weken 
wordt pas echt duidelijk of de trend blijft dalen en nieuwe stappen binnen het openingsplan gezet 
kunnen worden.  
 
Besmettingen en testen  
In week 18 (3 mei t/m 9 mei 2021) zijn in totaal 3.364 personen woonachtig in de VR MWB 
positief gemeld. Dat is een daling van 437 ten opzichte van week 17 (26 april t/m 2 mei 2021). 
Ondanks die daling staat de VR MWB landelijk nog steeds op een 9e plaats (van de 25) qua 
aantal positieven per 100.000 inwoners in Nederland. VR MWB is nog steeds ingeschaald in 
risiconiveau ‘zeer ernstig’.  
De afgelopen weken daalt het aantal besmettingen bij de meerderheid van de leeftijdsgroepen, 
behalve in de leeftijdsgroep 19-29 jaar. Deze groep heeft nog steeds het grootste aandeel in het 
totaal aantal besmettingen. Het aantal besmettingen stijgt ook licht in de jongste leeftijdsgroepen 
0-3 jaar, 13-18 jaar en de oudste leeftijdsgroep (80+).  
De R-waarde schommelt al enkele weken rond de 1, maar de langere termijn trend is dalend. Dit 
is positief en indicatief voor de daling van zowel het aantal positieve besmettingen als het aantal 
ziekenhuisopnames. Zorg en onzekerheid is er over de Indiase variant die inmiddels ook 
gesignaleerd is in ons land. Onderzoek moet uitwijzen of deze variant besmettelijker is en of de 
bestaande vaccins evengoed werken.   
 
Besmettingsclusters 
Het totaal aantal clusters daalt al enkele weken. In week 18 waren er 261 actieve clusters in de 
VR MWB (-32 t.o.v. week 17). Clusters op de werkplek en in het onderwijs domineren nog steeds 
de cijfers.  
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Er is een daling zichtbaar in (met name) het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In week 
17 waren er 33 clusters op basisscholen en 46 op vo-scholen. De daling betekent niet dat de 
clusters ook kleiner worden; nog steeds zijn er relatief grotere clusters van tussen de 15 en 30 
besmettingen. Er is nog geen daling zichtbaar in aantal clusters op de werkplek. Met 96 actieve 
clusters in week 17 was het aantal gelijk aan week 16.  
Ook substantieel zijn de 42 actieve clusters gerelateerd aan de (gezondheids)zorg. Opvallend is 
de stijging in (para)medische praktijken (18). De rest van de clusters zijn geconstateerd bij 
verpleeg- en verzorgingstehuizen (11), thuiszorginstellingen (8) en ziekenhuizen (5).   
 
Er blijft onverminderd aandacht voor arbeidsmigranten en dak- en thuislozen, omdat specifieke 
omstandigheden bij deze groepen maken dat het virus zich snel kan verspreiden. 
 
Vaccineren  
In week 18 zijn op de GGD vaccinatielocaties in Nederland 44.747 inwoners van VR MWB 
gevaccineerd, waarvan 13.288 volledig. In totaal zijn er t/m 9 mei 2021 285.094 inwoners van de 
VR MWB gevaccineerd, waarvan 72.528 inwoners volledig.  
Er komen meer vaccins beschikbaar. Daarom zijn op korte termijn ook extra personeelsleden 
nodig. De GGD schaalt steeds verder op om haar rol in het vaccinatieprogramma goed te kunnen 
vervullen.  
 
Persconferentie op 11 mei 2021  
De tweede stap in het openingsplan gaat mogelijk in op 19 mei 2021. Mogelijk, omdat pas op 
maandag 17 mei 2021 het besluit definitief wordt als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames 
voldoende gedaald is. Reizen naar landen met een laag besmettingsniveau kan weer vanaf 15 
mei 2021. Tegelijk wordt er in Europees verband gewerkt aan een ‘Digitaal Groen Certificaat’, dat 
in heel Europa geldig is en naar verwachting voor 1 juli 2021 beschikbaar komt.   
 
Openingsplan; wel versoepelen; niet versloffen 
Met de tweede stap in het openingsplan in zicht, nemen de zorgen toe over het nalevingsgedrag. 
Op basis van beelden van de politie en onderzoek van het RIVM wordt duidelijk dat het steeds 
lastiger wordt om de algemene gedragsregels op te volgen. Een deel van de bevolking lijkt het 
niet zo nauw meer te nemen met de regels. Gezien het aantal besmettingen in het land – en 
zeker ook in onze regio – is in het regionaal beleidsteam afgesproken dat gemeenten de regels 
zo strak mogelijk blijven volgen. Indien de regels leiden tot grote praktische bezwaren vindt op 
regionaal niveau bestuurlijke afstemming plaats teneinde verwarring en onduidelijkheid door een 
uiteenlopende aanpak te voorkomen.  
 
Testen voor toegang 
In een eerdere informatiebrief is toelichting gegeven over pilotactiviteiten in het kader van ‘Testen 
voor toegang’. De eerste pilotactiviteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. De demissionair 
minister van VWS is voornemens om de komende weken nog meer pilotactiviteiten mogelijk te 
maken1.  
Bezoekers van deze activiteiten moeten een negatieve testuitslag van recente datum tonen. Om 
een goed netwerk van commerciële teststraten in te richten is de stichting Open NL opgericht. Zij 
moet voorzien in een landelijk dekkend netwerk van commerciële teststraten. De samenwerking 
tussen de stichting, de commerciële testaanbieder die de aanbesteding in onze regio gewonnen 
heeft en de gemeenten, loopt nog niet zoals gewenst. Gemeenten doen hun uiterste best om 
geschikte locaties aan te dragen en geven prioriteit aan verzoeken die vanuit Open NL en de 
commerciële testaanbieder worden gedaan. De informatievoorziening vanuit deze beide partijen 
verloopt echter stroef en de invloed die de gemeenten en VR MWB hierop hebben is uitermate 
gering. De VR MWB en gemeenten blijven onverminderd inzetten op verbinding en 
samenwerking.  
 
  

 
1 De plenaire behandeling van het wetvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 in de Eerste Kamer is 
naar verwachting op 25 mei 2021, gezamenlijk met de behandeling van het wetvoorstel Invoering 
aanvullende maatregelen internationaal personenverkeer en het voorstel tot verlenging van de Tijdelijke 
wet maatregelen covid-19. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-reizen-buitenland
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Communicatie 
De grote drukte op Koningsdag en in het eerste ‘winkelweekend’ - in met name Breda en Tilburg-  
leverde op sociale media de nodige verontwaardiging op. Beelden van overvolle parken en 
binnensteden gaven de indruk dat een deel van de samenleving zich gedraagt alsof corona niet 
meer bestaat. Uit onderzoek blijkt er nog steeds een behoorlijk draagvlak voor de maatregelen, 
maar naleving steeds meer moeite kost. De risicoperceptie is in algemene zin gedaald. Ook onze 
regio worstelt met het feit dat de algemene gedragsregels steeds minder worden opgevolgd. De 
versoepelingen zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers de regels steeds meer in hun eigen 
voordeel lijken te interpreteren. Het regionaal beleidsteam heeft afgesproken zo eenduidig 
mogelijk te communiceren en te handhaven, zodat individuele interpretatie van de regels niet 
verder gestimuleerd wordt. De landelijke handhavingsstrategie wordt gevolgd. 
In de media is er veel aandacht voor verschillen in de openstelling van ondernemingen. De 
aandacht gaat onder meer uit naar openstelling van midgetgolfbanen, grote speeltuinen en 
bijgelegen horeca en terrassen bij sportaccommodaties. Gemeenten en de VR MWB stemmen 
voortdurend met elkaar af, maar kunnen niet voorkomen dat er af ten toe publicaties over 
verschijnen.  
  
 
 


