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Geachte raadsleden,  
 
Wekelijks wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij de bestrijding van de gevolgen 
van het coronavirus.  
 
Terugblik weekend 
Het weekend is relatief rustig verlopen. De meeste mensen volgden de maatregelen op om zo 
veel mogelijk thuis te blijven. Er zijn diverse waarschuwingen gegeven en enkele boetes 
uitgedeeld. Met name jongeren lijken het lastig te vinden om zich aan de maatregelen te houden. 
Preventief locaties zoals parkeerplaatsen afsluiten, heeft goed gewerkt. Met de paasdagen en het 
mooie weer in het vooruitzicht én het feit dat er woensdag minder mensen op de IC lagen als de 
dag ervoor is het een aandachtspunt om te anticiperen op het mogelijke gedrag van mensen. Het 
blijft nog steeds belangrijk om elkaar aan de afspraken te houden.  
 
Monitoring aantallen patiënten en overledenen 
De GGD volgt de regionale monitoring van het RIVM en daarmee dus ook de verandering van 
‘aantallen positief geteste personen’ per gemeente naar ‘aantallen ziekenhuisopnames’ per 
gemeente. De data over het aantal ziekenhuisopnames per gemeente geven in deze fase van de 
epidemie het beste beeld, omdat in de ziekenhuizen meer patiënten getest worden op het 
coronavirus en op basis daarvan opgenomen worden.  
 
Het is van groot belang om data te delen die daadwerkelijk klopt. Het aantal positief geteste 
personen geeft in deze fase weinig inzicht omdat - vanwege het veranderde testbeleid - niet 
iedereen met een mogelijke besmetting meer getest wordt. Vanwege het gewijzigde testbeleid is 
het daarom niet meer mogelijk om aan de hand van het aantal geregistreerde gevallen een 
uitspraak te doen over de situatie in de regio. Datzelfde geldt voor het aantal overlijdens in de 
regio. Mensen die overlijden aan Corona in de thuissituatie, of in een verpleeg- of 
verzorgingstehuis zijn lang niet altijd getest, waardoor deze overlijdens niet worden gemeld aan 
de GGD.  
  
Testen zorgpersoneel  
Zorgpersoneel met verschijnselen van corona kan op verschillende plekken in het land terecht bij 
zogeheten teststraten. Dat zijn een soort drive-ins waar mensen, zittend in hun eigen auto, getest 
worden. De GGD West-Brabant heeft afgelopen weekend een teststraat ingericht in Breda bij het 
NAC stadion. Die in Tilburg wordt nu ontwikkeld. De teststraat is bedoeld voor zorgmedewerkers 
van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ die 
werkzaam zijn in onze regio. Alleen medewerkers met klachten die wijzen op corona (koorts, 
luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid) én die patiëntencontact 
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hebben worden getest. De indicatie wordt gesteld door de (bedrijfs)arts en aangemeld via de 
werkgever.  
 
Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg  
Omdat fysiek vergaderen voorlopig niet goed mogelijk is, kunnen gemeenteraden, waterschappen 
en provinciale staten digitaal besluiten nemen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben 
ingestemd met de spoedwet die dit moet regelen. ‘Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke 
omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren’, laat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten. Voorwaarde is dat de openbaarheid 
van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding.  

 
Voortgang rechtspraak 
De Raad voor de rechtspraak behandelt momenteel alleen urgente zaken waarin een rechterlijke 
beslissing niet achterwege kan blijven, bijvoorbeeld omdat dit raakt aan de rechten van 
verdachten of rechtzoekenden. Het Veiligheidsberaad heeft de Raad voor de rechtspraak in 
overweging gegeven te onderzoeken of een verdergaande vorm van rechtspleging op dit moment 
mogelijk is. Het is juist in tijden van crisis van belang dat de overheid in gezamenlijkheid een 
inspanning levert om de normale gang van het leven zoveel mogelijk te verzekeren. 
 
Verder… 

• Het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 is elke dag bereikbaar van 8.00 tot 
20.00 uur. 

• Familieleden van patiënten die op afdelingen intensieve zorg van ziekenhuizen zijn 
opgenomen, kunnen vanaf deze week een speciaal telefoonnummer (088-7460090) van 
Slachtofferhulp Nederland bellen voor steun en een luisterend oor. Vanaf deze week zijn 
medewerkers van deze hulporganisatie ook op intensive care afdelingen in Nederland 
aanwezig om familie van slachtoffers te begeleiden. 

• Werkgevers kunnen aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming te vragen als ze 
door de coronacrisis omzetverlies lijden. Hier werd vanaf  al volop gebruik van gemaakt. 

• Buma Stemra roept de Nederlandse radiostations op om volop Nederlandse muziek te 
draaien, om zo faillissementen van de Nederlandse artiesten te voorkomen. 

 
Evenementen en recreatie 
Bij organisatoren, hulpdiensten en gemeenten zijn er vragen over de beoordeling van 
evenementen die op een ander moment dit jaar ingehaald kunnen worden. Gemeenten wordt 
gevraagd contact te zoeken met organisatoren van evenementen die afgelast zijn en te vragen 
wat de organisatoren van plan zijn. Op voorhand is het duidelijk dat een grote stapeling van 
evenementen in een bepaalde periode de capaciteiten van de hulpdiensten, vooral politie, 
overschrijdt. Dit is onderdeel van het gesprek met organisatoren. 
 
Tot slot 
In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Het 
verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Er moet voldoende bewijs zijn dat het aantal 
ziekenhuisopnames en de belasting van de IC-afdelingen afneemt alvorens met zekerheid te 
kunnen zeggen dat de pandemie onder controle is. Pas dan kunnen maatregelen worden 
heroverwogen. Het kabinet heeft besloten om de scholen sowieso fysiek te sluiten tot en met de 
meivakantie. Belangrijk is het devies om tijdens het komende Paasweekend en de meivakantie 
niet met grote groepen mensen door het land te gaan reizen. Ook dan geldt: blijf zo veel mogelijk 
thuis. 


