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Overleg met de burgemeesters
Met de burgemeesters in de regio Noord- en Oost-Gelderland heb ik gedurende de afgelopen lockdown 
intensief contact gehouden. Net als tijdens de gehele coronaperiode. Elke burgemeester staat in goed 
contact met de sociale structuren in zijn of haar eigen gemeente en we voelden allemaal de 
maatschappelijke druk toenemen. Enerzijds zijn wij als burgemeesters burgervader/-moeder en 
anderzijds handhaver van de wet en dat is soms knap ingewikkeld. In onze overleggen hebben we hier 
veel bij stilgestaan. Samen wilden we de steeds dringender wordende geluiden uit de samenleving op 
een constructieve manier bij het kabinet onder de aandacht brengen.

Daarom hebben we een brief geschreven naar de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter 
van de VNG. Deze bevatte een pleidooi voor versoepeling of betere compensatie voor winkeliers. Ook 
staat in deze brief duidelijk dat we geldende coronamaatregelen handhaven. Vervolgens hebben we 
met alle 22 burgemeesters een motie ondertekenend die door de ledenvergadering van de VNG is 
aangenomen op 13 januari. In deze motie wordt gevraagd om bij het besluit tot het nemen van 
maatregelen te zoeken naar meer evenwicht in de aandacht voor de zorg en verschillende sociale, 
maatschappelijke en economische effecten. Ook zijn de 22 burgemeesters medeondertekenaar van 
een opiniestuk dat op 19 januari in de Volkskrant is verschenen waarin het kabinet wordt opgeroepen
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De zorgen om de gevolgen van een nieuwe besmettingsgolf door de omikron-variant van het 
coronavirus heeft het kabinet medio december doen besluiten om een nieuwe lockdown af te 
kondigen. In de loop van januari werd steeds duidelijker dat deze variant weliswaar veel besmettelijker 
is, maar dat veel minder mensen na besmetting ziekenhuiszorg nodig hebben. Zeker als ze een 
boosterprik hebben gekregen. Vorige week zijn daarom de meeste maatregelen gelukkig weer 
opgeheven. De lockdown is zwaar voor ondernemers in de horeca, de cultuur en de 
evenementensector. Zo werden veel mensen in uw gemeente en dus in onze regio er flink door 
geraakt. In deze brief licht ik u graag toe hoe we in onze regio met de lockdown zijn omgegaan en 
welke uitdagingen ons nog staan te wachten.
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Voor meer informatie kijkt u op: https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/actuele-informatie- 
in-de-regio

om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Ook in dit stuk staat een oproep om structureel 
aandacht te besteden aan de sociaal-maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen. 
Deze luide oproepen vanuit veel gemeenten en burgemeesters, door het hele land heen, hebben er 
mede aan bijgedragen dat het kabinet de maatregelen fors heeft versoepeld.

Waar we maatschappelijk risico van omikron nu vooral zien is dat er zoveel mensen tegelijkertijd 
besmet zijn, dat organisaties of sectoren genoodzaakt zijn om hun dienstverlening terug te brengen of 
tijdelijk helemaal stop te zetten. Voorbeelden daarvan worden nu al gerapporteerd. Zo heeft de NS op 
bepaalde trajecten tijdelijk treinen uit de dienstregeling gehaald. Het quarantainebeleid is mede door 
dit risico aangepast. Mensen die geboosterd zijn hoeven niet meer in quarantaine als één van hun 
huisgenoten positief is getest.

Carnaval
In een deel van onze regio wordt carnaval gevierd. Over het aanstaande carnaval bestaan zorgen. 
Mensen kijken uit naar het feest en voor een deel is dit ook mogelijk. Tegelijkertijd is de capaciteit in de 
horeca op dit moment beperkt. En is gebruik van de horeca op dit moment alleen geplaceerd mogelijk, 
dus zittend aan tafel. Ook is een grote carnavalsoptocht op dit moment niet mogelijk. Als oplossing 
wordt onder meer gedacht aan het verplaatsen van het feest. Omdat carnaval op veel meer plekken 
wordt gevierd dan in onze regio, wordt hierover landelijk door burgemeesters afgestemd. Namens 
onze regio is de burgemeester van Doetinchem bij deze afstemming betrokken.

In de persconferentie op 25 januari jl. heeft de Minister-President de verwachtingen over het definitief 
loslaten van de maatregelen getemperd. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de 
maatregelen die er wel zijn na te leven. Het is in het bijzonder de verantwoordelijkheid van 
ondernemers of exploitanten om erop toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd, zij worden 
daarin gesteund door boa's en politie. Het kabinet stelt voor het toezicht door ondernemers geld 
beschikbaar. Gemeenten in onze regio zijn op geïnformeerd over welk bedrag per gemeenten hiervoor 
beschikbaar is. Ook worden onderling ervaringen uitgewisseld en goede voorbeelden van de manier

Dat is bijna het drievoudige van het aantal dat ik in mijn laatste brief aan u noemde en op dat moment 
als enorm hoog beschouwde. De verwachting is dat de piek nog niet bereikt is, zeker niet nu de meeste 
maatregelen zijn losgelaten. In vergelijkingen met andere landen, zien we dat er landen zijn waar 
gelukkig ook weer een daling te zien is. De verwachting is dat Nederland binnen niet al te lange termijn 
ook een daling gaat laten zien.

Gezamenlijke uitdaging
De situatieschets laat zien dat de omikron-variant van het coronavirus hard om zich een grijpt. Mogelijk 
bent u nu zelf besmet of recent besmet geweest, anders zult u vast mensen in uw omgeving kennen die 
recent een positief testresultaat hebben gekregen. Gelukkig worden relatief weinig mensen zo ziek van 
deze besmetting dat zij ziekenhuiszorg nodig hebben. De druk op de ziekenhuis- en IC-capaciteit is nu 
betrekkelijk laag. Tegelijkertijd zien we wel een stijging in het aantal opnames in de ziekenhuizen. Ook 
hebben ziekenhuizen te kampen met personeel dat besmet raakt en thuis moet blijven. Dat gaat ten 
koste van de geplande zorg in de ziekenhuizen, zie ook het nieuwsbericht van deze week over het Isala 
in Zwolle en Meppel.

Situatieschets Noord- en Oost-Gelderland
Het aantal nieuwe besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland is op ongekende hoogten aangekomen. 
GGD NOG registreerde afgelopen week 21.784 besmettingen. Dit is opnieuw een forse toename ten 
opzichte van vorige week (+46%).
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waarop dit bedrag is ingezet met elkaar gedeeld. Alleen als we ons goed houden aan de maatregelen, 
zoals het dragen van mondkapjes, houden van afstand, goed ventileren en testen (en thuisblijven) bij 
klachten, kunnen we onze samenleving openhouden. En mogelijk zelfs de laatste sectoren weer (meer) 
ruimte geven.

Vaak is het in mijn brieven gegaan over wat ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van uw 
Veiligheidsregio heb gedaan. En vaak heb ik ook geschreven over de verantwoordelijkheid van ons 
allemaal om de samenleving open te houden. Nu de coronacrisis weer in een nieuwe fase lijkt te zijn 
aanbeland wordt die gezamenlijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker. Volgens verschillende 
experts komen we steeds dichter bij de endemische fase van dit virus, waarbij een coronabesmetting 
niet meer is dan een gewone verkoudheid of griep.

Zo ver is het nu nog niet en om daar te komen, moeten we met z'n allen volhouden. Daarom eindig ik 
met het motto dat ons zover heeft gebracht: houd vol, houd afstand en wees nabij.

Tenslotte
Dit is naar verwachting mijn laatste brief aan u in deze raadsperiode. Veel dank voor de samenwerking 
met u als raadsleden van de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland. Voor wie opnieuw 
verkiesbaar is wens ik u succes in de campagne en wellicht zien wij elkaar opnieuw.


