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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 8)

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden,
Nog zeer recent informeerden wij u over het verloop van de corona crisis in Drenthe en de gevolgen die
dat voor onze samenleving heeft. In deze brief spraken wij onze bezorgdheid uit over de snelle toename
van het aantal besmettingen in onze provincie. Waar wij direct na de zomervakantie nog de risicostatus
‘waakzaam’ hadden, geldt voor Drenthe met ingang van 13 oktober het risiconiveau ‘ernstig’. Omdat er in
delen van het land de status ‘zeer ernstig’ geldt leidt de statuswijziging in Drenthe niet tot een aparte set
aan maatregelen. De getroffen maatregelen door het kabinet, die in Drenthe zullen worden gevolgd,
behoren namelijk bij het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Het rijk heeft gisteren een routekaart gepresenteerd
waarmee een basis is gecreëerd om nu en in de toekomst met verschillende risiconiveaus om te gaan. Bij
meer dan drie regio’s in ‘ernstig’ of één regio in ‘zeer ernstig’ zal er geen sprake meer zijn van een
regionale aanpak, maar van een landelijke.
Nog niet eerder sinds de uitbraak van het coronavirus was de situatie in onze provincie zo verontrustend.
Wij maken ons zorgen en onderschrijven tegen deze achtergrond de noodzaak van extra landelijke
maatregelen die dinsdagavond door de minister-president zijn aangekondigd. Met ingang van vandaag 14
oktober (22.00 uur) zal de nieuwe Noodverordening gelden. Deze hebben wij als bijlage toegevoegd.
Helaas moeten we vaststellen dat de extra landelijke maatregelen die twee weken geleden zijn genomen
onvoldoende effect hebben gehad. We hadden een verdubbeling van het aantal besmettingen voorzien.
Maar afgaande op de meest recente cijfers is het aantal hoger uitgekomen. Meer dan ooit doen de Drentse
overheden daarom een dringend beroep op de inwoners van onze provincie om hun verantwoordelijkheid
te nemen en de regels na te leven.
Continuïteit van de zorg
Cijfers spreken boekdelen. Het aantal besmettingen in Drenthe nam de afgelopen week toe van 394 naar
874. Testresultaten weerspiegelen deze ontwikkeling. Waar een week eerder nog 69,5 per 100.000
inwoners positief testte, liep dat aantal de afgelopen week op naar 177 per 100.000 inwoners. GGD
Drenthe constateert relatief veel besmettingen in de jongere leeftijdsgroep (15 -19 jaar). Ook ziet de GGD
naar verhouding veel besmettingen in de leeftijdsgroep 45-60 jaar die ontstaan op de werkvloer zoals
bijvoorbeeld in de zorgsector. Veel doorbesmettingen ontstaan thuis, waarbij in veel gevallen niet duidelijk
is waar het virus is opgelopen. Maar ook in verzorg- en verpleeghuizen stelt de GGD clusters van het virus
vast, met alle verdrietige gevolgen van dien.

Met de toename van het aantal besmettingen, stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames per week. In de
Drentse ziekenhuizen liggen ook patiënten uit andere regio’s. Inmiddels heeft een aantal ziekenhuizen de
reguliere zorg afgeschaald.
GGD Drenthe heeft nu ruimte voor 1500 testen per dag. En dat is op dit moment ook voldoende.
Met het beschikbaar komen van meer testen loopt dit aantal medio december op naar 2520.
Maatregelen
De maatregelen in het kader van de gedeeltelijke lockdown hebben tot doel het aantal contacten tussen
mensen en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. We realiseren ons dat het om ingrijpende en
pijnlijke maatregelen gaat. Ze zijn onvermijdelijk nu het virus om zich heen grijpt, het aantal dagelijkse
besmettingen fors oploopt en de zorg zodanig belast is dat in ziekenhuizen normale ingrepen in het
gedrang komen. Als we nu niet ingrijpen is een lockdown een reëel en tegelijkertijd zorgwekkend
perspectief.
Het is teleurstellend voor mensen die de afgelopen periode hun uiterste best hebben gedaan om eerder
getroffen maatregelen na te leven, dat zij met nieuwe aanscherpingen worden geconfronteerd. Ook voor
de theaters, de horeca, de sportverenigingen en de organisatoren van evenementen in onze provincie zijn
de maatregelen een hard gelag. We zijn ons er van bewust dat zij al eerder zwaar zijn getroffen door de
uitbraak van het virus. Wij hebben gezien dat zij een flinke inzet aan de dag hebben gelegd om de regels
na te leven. Daar willen wij onze waardering voor uitspreken. We zijn ervan doordrongen dat hun
toekomstperspectief ongewis is en dat de huidige situatie veel onzekerheid met zich meebrengt. Waar wij
kunnen en mogelijkheden zien, willen wij hen steunen om ze door deze moeilijke tijden te helpen.
Covid-wet
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de vaststelling van de Tijdelijke wet Covid-19, die ook richting gaat
geven aan de positie van raadsleden. De voorbereidingen op terreinen als bijvoorbeeld bevoegdheden en
uitvoering vragen veel zorgvuldigheid en afstemming, zeker nu er zoveel ontwikkelingen zijn rond de
uitbraak van het virus.
Drentenvoorelkaar
Wij hebben in de afgelopen weken onze inspanningen geïntensiveerd om onze inwoners en bezoekers aan
de provincie voor te lichten over het belang van naleving van de regels. Zo is de campagne
Drentenvoorelkaar van start gegaan en een gelijknamige website gelanceerd. Een rode paraplu is het
symbool van de campagne. Bij de start heb ik de opzet van de campagne toegelicht. We willen inwoners op
een sympathieke manier herinneren aan de maatregelen en vooral waarom we het doen. Wij delen liever
paraplu’s uit dan boetes. Dat neemt overigens niet weg dat we strikt handhaven en de teugels aanhalen.
In een geval heeft dat het afgelopen weekend geleid tot een aanwijsbesluit om een horecagelegenheid te
sluiten. Naast het uitdelen van de paraplu’s op bijvoorbeeld warenmarkten, gaan we namens de VRD ook
mondkapjes beschikbaar stellen om een bijdrage te leveren aan het plat slaan van het virus, zoals de
minister-president het dinsdagavond verwoordde. Enkele gemeenten hebben al aangegeven dat zij hierbij
de voedselbanken willen betrekken.
Tot slot
Sinds uitbraak van het virus geldt het adagium dat wij alleen samen corona onder controle kunnen krijgen.
Ik doe een dringend beroep op u om deze boodschap te ondersteunen en onder de aandacht te brengen.
We staan opnieuw voor een zware opgave. Het is niet gemakkelijk om sociale contacten te vermijden en te
leven met beperking van bewegingsvrijheid. Maar het is nodig. Daarom: Houd 1,5 meter afstand, blijf en
werk zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ik spreek de hoop uit dat onze
gezamenlijke inspanningen resultaat hebben en dat wij u in een volgende raadsbrief kunnen melden dat
we er in zijn geslaagd het tij te keren en een volledige lockdown te voorkomen. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Marco L.J. Out
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe
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