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Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 1 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 (VRMWB).  
 
Druk op de zorg 
Gelukkig zien we in onze regio een daling van het aantal besmettingen en neemt de druk op de 
ziekenhuizen door COVID-19 ook af. De dalende trend van de afgelopen weken zet zich dus 
door. Dit wordt in onze regio zichtbaar in de opnamecijfers van de ziekenhuizen. Deze daalden 
van 96,1 (week 18) via 77,3 (week 19) naar 66,4 opnames per 100.000 inwoners in week 20. Een 
daling in twee weken van 31%. Die relatieve daling betekent niet dat de absolute druk op de zorg 
ook met een derde is afgenomen. Er ontstaat nu wel meer ruimte om uitgestelde zorg weer in te 
plannen.  
 
Besmettingen en testen  
In week 20 (17 mei t/m 23 mei 2021) zijn 1.953 personen woonachtig in de VRMWB positief 
gemeld. Een daling van 757 ten opzichte van week 19 (10 mei t/m 16 mei 2021). Een daling die 
nog weer groter is dan de daling van 654 personen van week 18. De cijfers van de afgelopen 
twee weken laten daarmee een daling zien van 42%.   
 
Hoewel de cijfers zich goed ontwikkelen, is voor nu het risiconiveau voor onze regio nog steeds 
‘zeer ernstig’. Over ander halve week wordt dit wederom landelijk geëvalueerd. Omdat andere 
regio’s harder dalen qua besmettingen is de VRMWB gestegen in de ranglijst van 
Veiligheidsregio’s van een 9e plaats naar een 6e plaats (van de 25).  
 
De afgelopen weken daalt het aantal besmettingen bij alle leeftijdsgroepen. De groep 19-29 jaar 
heeft nog steeds het grootste aandeel in het totaal aantal besmettingen, gevolgd door de 
leeftijdsgroepen 30-39 jaar en 50-59 jaar. Vooral dankzij de vaccinaties is het aantal 
besmettingen binnen de hoogste leeftijdsgroepen flink afgenomen. De verwachting is dat dit ook 
het perspectief is voor hiervoor genoemde categorieën die nu nog oververtegenwoordigd zijn. 
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Besmettingsclusters 
Het totaal aantal clusters in de VRMWB daalt verder van 261 in week 18 naar 166 actieve 
clusters in week 20. Een flinke daling met een gelijkblijvende verdeling: veel clusters op de 
werkplek (68), gevolgd door het voortgezet onderwijs (25). Nadat het aantal actieve clusters twee 
opeenvolgende weken is gedaald, stabiliseren de cijfers in de eerste week na de meivakantie in 
zowel het basisonderwijs (5) als het voortgezet onderwijs (25). Op de werkplek is de daling van 
97 naar 68 clusters fors, maar er zijn enkele hardnekkige en omvangrijke clusters bij. Het 
merendeel bestaat uit relatief kleinere clusters van maximaal 10 besmettingen.  
 
Ontwikkelingen Indiase variant 
De Indiase variant van het coronavirus is tot dusver acht keer in Nederland aangetroffen, meldt 
het RIVM. De WHO beschouwt deze gemuteerde virusversie sinds deze week als ‘zorgwekkend’. 
Hoewel nog nader onderzoek nodig is, wijzen voorlopige studies op een hogere 
besmettelijkheid. Onderzocht wordt in welke mate de vaccins die nu gebruikt worden 
bescherming bieden tegen deze variant.  
 
Vaccinatiecampagne  
In week 20 zijn op de GGD vaccinatielocaties in Nederland 53.980 inwoners van VRMWB 
gevaccineerd, waarvan 21.591 volledig. Het aantal gezette vaccinaties onder inwoners van de 
VRMWB is daarmee hoger dan in week 19 (48.768). In totaal zijn er t/m 23 mei 388.194 inwoners 
van de VRMWB gevaccineerd, waarvan 106.660 inwoners volledig. De komende weken gaat het 
aantal gevaccineerden per week verder omhoog.  Bij het uitvoeren van de vaccinatiestrategie is 
er ook aandacht voor doelgroepen in de samenleving met een lagere vaccinatiebereidheid. Hierbij 
wordt geïnvesteerd in het nog beter overbrengen van de informatie, het actiever benaderen van 
de personen binnen deze doelgroepen en het wegnemen of verlagen van eventuele drempels, 
waar mogelijk. Hierbij wordt ook gekeken naar het inzetten van sleutelpersonen.  
 
Veranderende COVID wetgeving 
Sinds 1 december 2020 zijn de regels ten behoeve van de COVID19 aanpak opgenomen in de 
Tijdelijke wet maatregelen COVID19 en in de Tijdelijke ministeriele regelingen. De tijdelijke wet 
zal waarschijnlijk worden verlengd tot 1 september 2021. De wet wordt uitgebreid met het 
wetsvoorstel ten aanzien van de Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoog risicogebieden en het 
voorstel ten behoeve van het inzetten van Corona toegangsbewijzen. Beide voorstellen zijn vorige 
week door zowel de Tweede als door de Eerste kamer geaccordeerd.  
 
Verdere versoepelingen; van stap 2 naar stap 3 per 5 juni 
Op vrijdag 28 mei 2021 zijn tijdens een persconferentie de versnelde versoepelingsplannen 
toegelicht door de Ministerie President en de Minister van VWS. In het kort zijn de volgende 
aanpassingen aan de orde, onder het nieuwe motto ‘open tenzij’:  
 

• Thuisbezoek: het nieuwe advies is ontvang maximaal 4 mensen per dag. 

• Groepsgrootte buiten: 4 personen. Dit betekent dat iemand met 3 anderen buiten samen mag 
zijn. Of met 3 anderen een activiteit kan doen.  

• Thuiswerken als dat kan blijft de norm. 

• Grote zalen: per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. 
Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor 
geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand  

• Culturele instellingen: musea en monumenten mogen binnen weer open. Ook bioscopen, 
filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals reserveren, 
een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen.  

• Kunst en cultuur: in groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen 
1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan. Publiek is niet toegestaan.  

• Recreatie: de binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open. Ook 
casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. Wat er geldt is afhankelijk 
van de aard van de activiteit, dus of men zich verplaatst of grotendeels zit.  

• Sporten: volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 
1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten.  



 

  pagina 3 van 4 

• Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer 
toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers.  

• Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden 
tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog 
niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines 
mogen open. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het 
sporten. 

• Horeca: eet- en drinkgelegenheden mogen open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste 
zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Entertainment zoals 
liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan.  

 

Bij het weer openen van bovengenoemde locaties blijft een aantal basisvoorwaarden gelden: 
registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 4 personen, 
met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. Personen worden waar 
mogelijk geplaceerd. Bezoekers dragen binnen een mondkapje (m.u.v. eten en drinken en 
sporten). Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Er is 1,5 meter 
afstand tot volwassenen.  
 
Indien er gebruik wordt gemaakt van ‘testenvoortoegang’ gelden andere bezoekersaantallen, de 
1,5 meter afstand geldt altijd bij deze stap. Met toegangstesten zijn ook geplaceerde kleinschalige 
evenementen weer mogelijk. Verder zijn er nog de volgende twee aanpassingen in de 
maatregelen: 
 

• Alcoholverkoop en coffeeshops: tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische 
dranken verkocht worden. Afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur.   

• Winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook 
koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 
vierkante meter. 

 

Deze versoepelingen gaan op zaterdag 5 juni 2021 in. Deze week wordt gesproken over de 

opvolgende stappen die gezet kunnen worden. Omdat ook de verdere vooruitzichten positief zijn, 

voegt het kabinet stap 4 en 5 van het openingsplan samen tot één stap. In deze stap worden de 

beperkende voorwaarden verder afgebouwd en wordt er nog meer mogelijk met de inzet van 

toegangstesten. De basismaatregelen blijven echter in deze stap gelden en blijven van groot 

belang. Het kabinet is voornemens stap 4 op 30 juni te nemen. Besluitvorming ten aanzien van de 

volgende stap in het openingsplan is voorzien op 22 juni 2021. Uiteraard is er daarbij aandacht 

voor de epidemiologische situatie en voor het maatschappelijke sentiment, het draagvlag voor en 

de naleving van de huidige maatregelen.  

 
Lokaal differentiëren en eenduidige handhaving; een bestuurlijk dilemma 
Uit de landelijke operationele monitor blijkt, net als voorgaande weken, dat politiemensen en 
handhavers het steeds lastiger vinden om de regels uit te leggen. Tegelijk accepteert de 
bevolking de regels steeds minder. Het is en blijft daarom van groot belang dat we tijdens het 
traject van versoepelen intergemeentelijk optrekken en districtelijk of zelfs regionaal de 
handhavingsprioriteiten bespreken. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en redelijkheid komen 
doorgaans de naleving van regels ten goede. 
 
Brabantse corona effect rapportage 
Afgelopen week is het 8e rapport - Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 
verschenen van Pon & Telos. Het rapport is het resultaat van een Brabant brede peiling 
geïnitieerd door de provincie Noord-Brabant. Het doel is om de maatschappelijke effecten van het 
coronavirus in beeld te brengen. Naast de directe en de te verwachten economische effecten, wil 
de provincie weten hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus en de maatregelen die 
daartegen worden genomen ervaren.  
 
Sinds de laatste peiling (medio februari 2021) maken Brabanders zich minder zorgen over onder 
andere economische consequenties, mutaties, onderwijs of een nieuwe golf van besmettingen. 
Wel maken meer mensen zich zorgen over zorg-gerelateerde items: overige zorg en hulp (zoals 

https://hetpon.nl/portfolio/brabantse-monitor-maatschappelijke-effecten-coronavirus/
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thuiszorg), (na)zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen en de reguliere zorg en de 
capaciteit in de ziekenhuizen. 
 
Communicatie 
De versoepelingen bij stap 2 en 3 van het openingsplan leidden er toe dat er steeds meer vragen 
worden gesteld over de regels. Enerzijds gaat het om oprechte verwarring en onduidelijkheid bij 
bedrijven, organisaties en de media rondom de aanpassingen. Anderzijds worden verschillen 
tussen ondernemingen en organisaties in de ene gemeente ten opzichte van andere gemeente 
meer dan hiervoor uitgelicht. Ondernemers, inwoners en ook de gemeenten worstelen met de 
onduidelijkheden in de Tijdelijke regeling, zeker in deze tijd van versoepelingen. De afdeling 
communicatie van de Veiligheidsregio werkt samen met de communicatiedeskundigen van de 24 
gemeenten om zo snel mogelijk bij een antwoord of een nadere toelichting te komen. Een 
regionale Q&A, die te vinden is op de website van VRMWB, ondersteunt dit.  
 
  


