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Geachte dames en heren, 

 

Zoals eerder aangegeven, breng ik u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen bij de 

bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. 

 

Terugblik op Paasweekend  

De oproep om thuis te blijven of in de eigen buurt, is in grote mate opgevolgd. Ook de 1,5 meter-

regel wordt goed nageleefd. Bouwmarkten, woonwinkels en tuincentra hebben in de aanloop naar 

Pasen zelf maatregelen genomen. Op de meeste recreatieve plaatsen, zoals onze bossen, waren 

er wel bezoekers, maar geen grote drukte. Gemeenten en politie hebben bij het monitoren van de 

drukte en de naleving van de maatregelen hulp ontvangen van BOA’s van de Omgevingsdienst, de 

natuurbeschermingsorganisaties en het Waterschap. Samenscholende jeugd/jongvolwassenen 

blijft een aandachtspunt in het lokale, het regionale en het landelijke beeld. Er zal langs meerdere 

lijnen beïnvloeding plaatsvinden om deze doelgroep te bereiken. Handhaving is daarvan het 

sluitstuk. In gemeenten ontstaan initiatieven om de overlast door (hang-)jongeren in te dammen.  

 

Monitor maatschappelijke effecten  

De provincie Noord-Brabant heeft het PON gevraagd een peiling uit te zetten onder inwoners van 

onze provincie 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. De opzet 

van de monitor is afgestemd in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de 

Brabantse veiligheidsregio’s en diverse Brabantse gemeenten. In meerdere gemeenten, 

waaronder Roosendaal, heeft een dergelijke uitvraag plaatsgevonden.  

Het merendeel van de respondenten geeft aan zich goed te kunnen redden bij hun dagelijkse 

bezigheden. 35% van de Brabanders geeft aan dat zij zich op dit moment eenzamer voelen. 

Respondenten van 18 tot en met 29 jaar zijn zich vaker eenzaam gaan voelen dan andere 

leeftijdsgroepen. Van de bevraagde Brabanders die in loondienst werken, geeft 80% aan hun werk 

op dit moment nog te kunnen doen. De helft van deze groep doet dat op hun (vaste) werklocatie 

en de andere helft doet dit (grotendeels) vanuit huis. De overgrote meerderheid van de 
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respondenten heeft geen klachten die mogelijk wijzen op een coronabesmetting. Cliënten van 

Jeugd en Gezin kunnen daar naar verhouding minder goed terecht voor vragen gerelateerd aan de 

coronacrisis. In de week van 20 april is een tweede meting voorzien. Met die resultaten is het 

mogelijk om alert te zijn op ontwikkelingen in het beeld. De rapportage, een samenvatting en een 

infographic zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant 

(https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2020/hoe-denken-brabanders-over-het-

coronavirus). 

 

Zorg  

Op dit moment komt 22,4% van alle 25.587 door het RIVM geregistreerde besmettingen uit Noord-

Brabant. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) geeft aan dat er nog geen sprake is van een 

geruststellende situatie. De druk in de Brabantse ziekenhuizen blijft ongekend hoog en er wordt 

nog altijd met fors meer IC-plekken gewerkt dan normaal. Er is nog altijd een tekort aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. De aard van de vraag fluctueert (mondkapjes, 

schorten, overalls, handschoenen etc.). Er wordt gepoogd beter te sturen op de matching van 

vraag en aanbod. Er is behoefte aan een scherper beeld ten aanzien van de problematiek rond 

personen met verward gedrag. De GGD en de regionale crisisorganisaties gaan dit inventariseren. 

Welke groepen vragen op dit moment om bijzondere aandacht, welke invloed hebben de 

maatregelen om het coronavirus tegen te gaan op deze mensen?  

Daarnaast is extra aandacht nodig voor de dak- en thuislozen vanuit gemeenten.  

De CBS-cijfers geven een completer beeld van het werkelijk aantal overledenen, omdat het RIVM 

alleen de geteste overledenen meldt. In week 13 en 14 wijzen de CBS-cijfers op één á twee keer 

hogere sterfte door corona ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 

2020.  

Het testbeleid is uitgebreid voor de zorgmedewerkers. Bij voorkeur laten zij zich testen via de 

eigen organisatie. De GGD heeft teststraten ingericht waar zorgprofessionals met klachten zich 

kunnen laten testen, die niet via hun eigen werkgever getest kunnen worden. Als gevolg van 

positieve testuitslagen is in enkele verzorgingstehuizen bijna 30% van het personeel naar huis 

gestuurd. Dit leidt tot capaciteitsproblematiek en onrust onder personeel en (familie van) mensen 

in VVT-instellingen (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties).  

Burgemeesters hebben ziekenhuizen en VVT-instellingen in de regio bezocht en hun ervaringen 

met elkaar gedeeld. Er is veel respect voor de inzet van de zorgprofessionals. De beelden 

maakten veel indruk en lieten soms schrijnende situaties zien.  

 

Financiering regionale zorg aan kwetsbare coronapatiënten  

Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de directeuren Publieke Gezondheid (DPG), 

zorgverzekeraars, ActiZ (branchevereniging van zorgorganisaties) en de Nederlandse 

Zorgautoriteit geïnformeerd over financiële uitgangspunten in de regionale aanpak voor zorg aan 

kwetsbare patiënten in verband met corona. De minister beschrijft hoe besluitvorming over extra 

capaciteit door het realiseren van corona-units (binnen bestaande instellingen) of coronacentra 

(tijdelijke nieuwe zorglocaties) in de regio dient te verlopen. In Noord-Brabant is dit geregeld via 

het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) met de VVT-instellingen en de zorgverzekeraars.  

 

Onderwijs  

Conform de landelijke richtlijn moet ook in Noord-Brabant de opvang van kinderen met ouders in 

vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen in de meivakantie geregeld zijn. Gemeenten 

overleggen met kinderopvangorganisaties en scholen of dit ook geboden kan worden.  
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Economie, evenementen en recreatie  

Zeker 28.000 zelfstandige ondernemers hebben in Noord-Brabant in de afgelopen periode 

aangeklopt bij een gemeente voor een aanvulling op hun inkomsten. Het kabinet gaat alsnog een 

apart vangnet creëren voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn, maar geen uitkering 

krijgen. De speciale regeling wordt de komende dagen uitgewerkt. 

Volgende week volgt een uitspraak van het kabinet over de maatregelen voor evenementen na 1 

juni. Hierbij vragen we sowieso aandacht voor richtlijnen passend bij de ‘1,5 meter-samenleving’ 

(hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen) en de termijn die nodig is om een evenement goed voor te 

bereiden. 

Een gesprek met de recreatiebranche wordt gepland om te anticiperen op de komende zomer. Het 

is voorstelbaar dat meer mensen hun vakantie in eigen land doorbrengen. Vraag is hoe hier op 

een verantwoorde manier invulling aan kan worden gegeven. 

 

En verder  

• Beelden in de media maken duidelijk dat de weg terug uit de crisis nog lang zal duren: "terug 

naar normaal is een zaak van lange adem". De boodschap van premier Rutte en minister De 

Jonge om de maatregelen vol te houden en niet te verslappen resoneert overal. RIVM-

directeur Van Dissel noemt dit in de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer cruciaal.  

• De aankondiging dat de overheid mogelijk apps wil gebruiken in de bestrijding van de 

verspreiding van het coronavirus, zorgt voor discussie over privacy.  

• De komende periode is extra aandacht nodig voor de naderende Ramadan. Gesprekken 

worden gevoerd over alternatieve invulling van gebruiken en gewoonten.  

• Ursula von der Leyen, voorzitter Europese Commissie, laat weten dat een vaccin op z'n 

vroegst aan het einde van dit jaar beschikbaar zal zijn. "Tot die tijd zullen we moeten leren 

leven met het virus en de bijbehorende maatregelen". Er komt geen algemeen Europees plan 

waar elke lidstaat zich aan moet houden, omdat de situatie in Italië bijvoorbeeld anders is dan 

in Duitsland of in Nederland. Ze adviseert de zomervakantie uit te stellen. 

 

Tot slot 

De komende week beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Belangrijk is om 

ook tijdens de komende meivakantie niet met grote groepen mensen door het land te gaan reizen. 

Ook dan geldt: blijf zo veel mogelijk thuis. 

 

Ik houd u op de hoogte van de stand van zaken. Op de website www.rijksoverheid.nl wordt het 

complete dossier rond het coronavirus samengebracht. Daar zijn ook veel gestelde vragen en 

antwoorden te vinden. De gemeente Roosendaal deelt de berichtgeving via de gemeentelijke 

website https://roosendaal.nl/informatie-over-corona en sociale media. 

 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Roosendaal, 

 

 

 

 

J.M. van Midden. 

https://roosendaal.nl/informatie-over-corona

