
 
  

 
 
 

 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

Doornboslaan 225-227, Breda 

Postbus 3208 

5003 DE Tilburg 

Telefoon (088) 2250100 

www.veiligheidsregiomwb.nl  

 

 

 

  
  
 
 
 

 

 

Datum    16 juni 2021 Behandeld door  Projectteam corona  

Onze referentie   Doorkiesnummer    

Uw referentie   E-mail  sectiebevolkingszorg@vrmwb.nl 

Uw brief van   Onderwerp  Stand van zaken coronavirus  

      

 
 

 

Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 d.d. 16 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).  
 
Druk op de zorg 
Ook in week 21 (24 t/m 30 mei 2021) en week 22 (31 mei t/m 6 juni 2021) is de druk op de zorg 
vanwege covid-19 weer sterk afgenomen. In de VR MWB daalde het aantal ziekenhuisopnames 
in week 22 van 38 naar 26 opnames per 1.000.000 inwoners. Ter vergelijking; in week 20 lag 
deze waarde nog op 66 opnames per 1.000.000 inwoners. 
 
Besmettingen en testen  
In week 22 zijn in totaal 1.150 personen woonachtig in de VR MWB positief gemeld. Dat is een 
daling van 464 ten opzichte van week 21 toen 1.614 personen een positieve testuitslag kregen.  
 
Het aantal nieuwe positieven in de VR MWB is afgelopen week met 26,0% gedaald, namelijk van 
138 in week 21 naar 102 personen per 100.000 inwoners in week 22. Op basis van de cijfers is 
het risiconiveau van de VR MWB per 8 juni 2021 aangepast van `zeer ernstig´ naar ‘ernstig’. Nog 
acht veiligheidsregio´s zitten op risiconiveau `zeer ernstig´, waaronder onze Brabantse 
buurregio´s.  
 
In week 22 is het aantal besmetting in alle leeftijdsgroepen gedaald. In week 21 was dat beeld 
hetzelfde, op de leeftijdsgroep 4-12 jarigen na. De daling van het aantal besmettingen is bij de 
leeftijdsgroep 19-29 jarigen het grootst, -34,2%. Ondanks de daling heeft deze leeftijdsgroep het 
grootste aandeel in het totaal aantal besmettingen (21,8%).  
 
Zoals gehoopt zet de daling van het aantal besmettingen door. Dit is het gevolg van verminderde 
circulatie van het virus, onder andere door een toename van het aantal gevaccineerde inwoners. 
Mogelijk speelt het seizoen ook een rol; het wordt steeds warmer waardoor mensen vaker buiten 
zijn en het virus minder kans heeft zich te verspreiden.   
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De afgelopen weken zijn er snel achter elkaar nieuwe versoepelingen doorgevoerd. De 
versoepelingen hebben mogelijk ook invloed op het (minder goed) naleven van de maatregelen 
die nog van kracht zijn. Dit geldt ook voor het naleefgedrag van mensen die al een (eerste) 
vaccinatie hebben gekregen. De GGD signaleert dat mensen die gevaccineerd zijn sneller 
geneigd zijn de (basis)maatregelen los te laten. Maar ook als zij zelf geen klachten hebben, 
kunnen zij het virus nog steeds verspreiden. Aandacht voor de algemeen geldende maatregelen 
blijft dus voor iedereen van belang. 
 
Besmettingsclusters 
Het totaal aantal clusters in de VR MWB daalt gestaag. Van 166 in week 20 naar 142 in week 21 
tot 107 actieve clusters in week 22. Opvallend is dat het onderwijs vanaf week 22 voor het eerst 
meer clusters telt dan de werkomgeving. Een verklaring kan zijn dat in de leeftijdsgroep 4-12 
jarigen in week 21 geen sprake was van een daling van het aantal besmettingen, terwijl dit in alle 
andere leeftijdsgroepen al wel het geval was. In het voortgezet, beroeps- en universitair onderwijs 
zijn er nu 29 actieve clusters en in het basisonderwijs 23. In het basisonderwijs betreft dit een 
toename van 8 clusters ten opzichte van vorige week (15). Op de werkplek zijn nog 21 actieve 
clusters; een flinke afname ten opzichte van week 21 (37). Ook het lager aantal clusters in de 
zorg draagt bij aan de daling. Er waren nog 5 actieve clusters in week 22 ten opzichte van 19 in 
week 21. Deze 5 clusters zijn als volgt verdeeld: langdurige zorg (intramuraal; 2), ziekenhuizen 
(2) en (para)medische praktijken (1).   
 
Ontwikkelingen Delta-variant 
De Delta-variant (Indiase-variant) van het coronavirus verspreidt zich onder de inwoners in het 
Verenigd Koninkrijk. De R-waarde ligt daar inmiddels weer boven de 1. In Nederland zijn tot 
dusver een tiental besmettingen vastgesteld van deze variant, die 40 tot 50% besmettelijker is 
dan de Alpha-variant (de Britse-variant). Het is op dit moment niet uit te sluiten dat de Delta-
variant de komende maanden ook meer invloed krijgt op het aantal besmettingen in ons land.   
 
Vaccinatiecampagne  
In week 22 zijn op GGD vaccinatielocaties in Nederland 75.524 inwoners van VR MWB 
gevaccineerd, waarvan 46.150 volledig. In totaal zijn er tot en met 6 juni 2021 534.136 vaccinaties 
gezet bij inwoners van de VR MWB. 199.524 inwoners zijn nu volledig gevaccineerd. In week 21 
waren dit er nog 153.374. 
In eerdere raadsinformatiebrieven is bericht over de extra aandacht voor specifieke doelgroepen, 
zoals arbeidsmigranten en dak- en thuislozen. De GGD heeft de locaties voor maatschappelijke 
opvang in beeld en ruimt meer tijd in voor preventie en bron- en contactonderzoek bij deze 
groepen. Ook zijn inmiddels de eerste initiatieven rondom vaccinatie van deze doelgroepen 
opgestart. Het blijft belangrijk om gericht in te zetten op het bereiken van deze mensen. 
 
Volgende stap in openingsplan 
Het kabinet is voornemens om op 30 juni 2021 een volgende stap in het openingsplan te zetten. 
Over deze stap wordt op 22 juni 2021 een besluit genomen. Naar verwachting zullen de details 
ook op die dag worden toegelicht in een persconferentie.  
 
Afschaling regionale en landelijke crisisorganisatie 
Veiligheidsregio’s stemmen op landelijk niveau met elkaar af over het moment én de manier van 
afschaling. Gezien de positieve ontwikkelingen is de hoop dat afschaling op korte termijn mogelijk 
is. Ook de frequentie van verzenden van raadsinformatiebrieven zal dan worden bijgesteld.  
Tot die tijd blijft de structuur van de regionale crisisorganisatie in stand. In de zomerperiode zal de 
regionale crisisorganisatie in afgeslankte vorm in stand blijven om werk af te ronden en over te 
dragen, maar ook snel weer op te kunnen schalen indien nodig.  
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Scenario najaar 
In het Regionaal Beleidsteam van 10 juni jl. is gesproken over de gevolgen van een eventuele 
heropleving van het virus in het najaar. Trends van de afgelopen maanden zijn in beeld gebracht 
en zijn vertaald naar mogelijkheden voor herijking van de aanpak indien in het najaar toch weer 
(beperkt) maatregelen nodig zijn. Vanuit de ervaringen in praktijk en ons regionale beeld van de 
ontwikkeling van maatschappelijke sentimenten worden voorstellen voorbereid om in te brengen 
in landelijke overleggen indien er onverhoopt weer maatregelen nodig zijn. Vanzelfsprekend zal 
onze regio aansluiten bij de landelijke aanpak indien het zover komt.  
 
Belangrijke conclusie uit de eerste verkenning van het scenario ‘najaar’ is dat er veel gevraagd is 
van de samenleving, maar ook van overheidsfunctionarissen. Naast de belasting van 
zorgpersoneel, politie en gemeentelijk handhavers, is ook gesproken over de extra inspanningen 
die diverse ambtenaren en bestuurders hebben geleverd. Al deze functionarissen hebben sinds 
maart 2020 coronataken uitgevoerd naast reguliere taken en hebben behoefte aan rust. Op 
sommige gebieden zijn reguliere taken (deels) blijven liggen en zijn er achterstanden ontstaan, 
terwijl er ook behoefte is aan rust. Voldoende rust en herstel zijn belangrijke aandachtspunten 
voor de komende maanden, bij alle mogelijke scenario’s.  
 
EK 2020 
Vrijdag 11 juni 2021 is de eerste EK-wedstrijd gespeeld. Het kabinet heeft besloten dat bij stap 3 
in de horeca geen livemuziek of schermen mogen worden gebruikt (zowel binnen als buiten). Wat 
meespeelt bij dit besluit is dat een aantal wedstrijden, waaronder die van Nederland op zondag 13 
juni 2021, om 21.00 uur beginnen, terwijl de horeca om 22.00 uur moet sluiten.  
 
Evenementen / Kermissen 
Het kabinet heeft vrijdag 11 juni 2021 nadere besluiten genomen over de voorwaarden waaronder 
evenementen (waaronder ook kermissen) vanaf stap 4/5 van het openingsplan kunnen worden 
georganiseerd. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-
uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-voor-evenementen staan de actuele regels voor 
evenementen.  
 
Stapsgewijs zullen de mogelijkheden voor evenementen de komende weken verruimd worden. 
Door middel van testen voor toegang, of het tonen van een vaccinatiebewijs, wordt steeds meer 
mogelijk. Wel zijn er nog veel vragen en zorgen over het testen voor toegang. Tot op heden is 
nog onduidelijk op welke locaties in onze regio testlocaties vanuit de stichting Open NL worden 
ingericht en welke testcapaciteit er beschikbaar komt. In het Veiligheidsberaad is verzocht om 
meer openheid en duidelijkheid vanuit stichting Open NL.  
 
Communicatie 
De recente versoepelingen, het sterk dalend aantal besmettingen en dito ziekenhuisopnames, 
hebben ertoe geleid dat het sentiment in de maatschappij een stuk positiever is geworden. 
Hoewel er nog diverse issues rondom het vaccineren zijn, is de toon hierover genuanceerder 
geworden. Zorgen zijn er nog rondom de registratie van de vaccinaties en het vaccinatiepaspoort 
("is dat wel op tijd voor mijn vakantie?").  
De verruiming van de maatregelen in de horeca heeft op enkele plaatsen in Nederland geleid tot 
overlast met jongeren ná sluitingstijd.  
De versoepelingen van 5 juni 2021 zijn vertaald naar diverse Brabantse Lichtpuntjes. Veel 
gemeenten en de GGD-en hebben de Lichtpuntjes omarmd en geven er hun eigen lokale invulling 
aan. Dit levert louter positieve reacties op.  
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