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Bestuurlijke informatiebrief covid-19 d.d. 3 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 (VRMWB).  
 
Druk op de zorg 
De druk op de ziekenhuizen in onze veiligheidsregio blijft onverminderd hoog. Het aantal 
besmettingen is in week 15 (12 t/m 18 april jl.) en week 16 (19 t/m 25 april jl.) gestegen. Op 28 
april jl. lagen er in totaal 329 covid19-patienten in de ziekenhuizen in de VRMWB (+2 t.o.v. 21 
april jl.), waarvan 113 op de IC.  
Er wordt een piek in het aantal besmettingen voorzien eind april. Gezien de huidige druk op de 
ziekenhuizen en de stijging van het aantal besmettingen, is het voorstelbaar dat begin mei het 
aantal patiënten dat IC-zorg nodig heeft de beschikbare capaciteit overstijgt.  
 
Besmettingen en testen  
In week 16  zijn in totaal 4.037 personen woonachtig in de VRMWB positief getest (+49 t.o.v. 
week 15). Landelijk gezien staat de VRMWB nu op de 8e plaats (van de 25) qua aantal positieven 
per 100.000 inwoners. De VRMWB zit nog steeds in risiconiveau ‘zeer ernstig’.  
In de afgelopen week was er sprake van een stijging van het aantal besmettingen bij alle 
leeftijdsgroepen onder de 70 jaar. De sterkste stijging was zichtbaar in de leeftijdsgroep 19-29 
jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep 50-59 jaar. De leeftijdsgroep 19-29 jaar heeft nog steeds het 
grootste aandeel in het totaal aantal besmettingen. In de leeftijdsgroepen 70-79 en 80+ is het 
beeld van besmettingen stabiel.   
 
De R-waarde ligt al weer geruime tijd boven de 1. Dit komt grotendeels door de dominantie van 
de Britse variant (95%) en door minder nauwkeurige naleving van de basismaatregelen. De 
Braziliaanse (1-2%) en Zuid-Afrikaanse variant (2-3%) worden steeds vaker waargenomen. Zeer 
recent zijn ook de eerste gevallen van besmetting met de Indiase variant gesignaleerd in ons 
land. Het is nog niet duidelijk of deze varianten besmettelijker of minder vatbaar voor de vaccins 
zijn.   
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Besmettingsclusters 
In week 16 waren er 343 actieve clusters in de VR MWB. Dit is een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van week 15 (+89). Er zijn nog steeds veel clusters op de werkplek en in het onderwijs. 
Van de 343 clusters zijn er 73 actieve clusters op basisscholen en 67 op scholen in het voortgezet 
onderwijs. Het aantal clusters op de werkplek is licht gestegen naar 96 actieve clusters in week 
16 (+24 t.o.v. week 15). Veelal betreft het kleine clusters van maximaal 10 besmettingen, maar er 
zijn ook enkele omvangrijke clusters geconstateerd.  
 
Vaccineren  
In week 16 zijn op de GGD vaccinatielocaties in Nederland 34.077 inwoners van VRMWB 
gevaccineerd. Het aantal gezette vaccinaties onder inwoners van de VRMWB is daarmee hoger 
dan in week 15. In totaal zijn er tot en met 25 april jl. 202.193 inwoners van de VRMWB 
gevaccineerd, waarvan 54.932 inwoners volledig. 
 
Het vaccineren van moeilijk te bereiken groepen blijft een aandachtspunt. Naast arbeidsmigranten 
zijn dat ook laaggeletterden en anderstaligen in bepaalde wijken. Bij deze groepen is meer dan 
gemiddeld sprake van weerstand tegen vaccineren, waardoor de vaccinatiegraad achter blijft. 
Huisartsen maken zich zorgen omdat het juist vaak om kwetsbare personen gaat. Het ministerie 
van VWS buigt zich over dit vraagstuk. Via gemeenten wordt gezocht naar mogelijkheden om de 
juiste informatiekanalen aan te boren en de voorlichting over vaccineren beter aan te laten sluiten 
op de doelgroep.  
 
Informeren uitzendbureaus voor seizoenswerkers 
De periode waarin seizoenswerk wordt verricht breekt aan. Uitzendbureaus werven veel 
seizoenswerkers uit het buitenland. De GGD gaat de uitzendbureaus nogmaals informeren over 
de quarantaineverplichting die geldt voor reizigers uit risicogebieden.   
 
Versoepelingen en bevorderen naleving maatregelen 
Het demissionair kabinet heeft op de persconferentie van 20 april jl. enkele versoepelingen 
bekend gemaakt. Demissionair minister-president Rutte benadrukte tijdens de persconferentie het 
belang het naleven van de maatregelen. In het Veiligheidsberaad van 26 april jl. is gesproken 
over de handhavingsafspraken die met diverse sectoren en instanties zijn gemaakt. Inwoners, 
ondernemers, koepelorganisaties, inspecteurs van diverse ministeries, gemeenten en politie 
hebben allen een rol bij het bevorderen van naleving en handhaving van de maatregelen. 
 
Versoepelingen België 
Ook in België zijn versoepelingen doorgevoerd. Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen 
de Europese Unie is per 19 april jl. komen te vervallen. Voor reizen buiten de Europese Unie 
blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor 
alle niet-essentiële reizen. Vanaf 26 april jl. mogen winkeliers weer klanten ontvangen zonder 
afspraak. Vanaf 8 mei a.s., wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd 
zijn, gaat een breed ‘buiten’-pakket van kracht (meer mogelijkheden voor sportactiviteiten, 
terrassen open, pretparken, evenementen en voorstellingen tot 50 personen).  
 
Communicatie 
Vanwege het verschil in maatregelen tussen Nederland en België is een gezamenlijke 
woordvoeringslijn opgesteld. Het advies blijft om niet voor vermaak de grens te passeren. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-20-april-in-eenvoudige-taal

