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Rapportage Nummer: 12 

Datum: 17-10-2022 

Naam  Raadsinformatie COVID-19 

Opdrachtgever (bestuurlijk) Magda Jansen 

Opdrachtgever (ambtelijk) Duncan Ruseler 

Opgesteld door adviseur 

crisisbeheersing 

Yorick Versteeg 

1. Doel 

1.a – doel van de rapportage 

De gemeenteraad van Woudenberg informeren over de werkzaamheden van het 

gemeentelijk crisisteam, belast met de aanpak van de Coronacrisis. 

 

1.b – wettelijke grondslag 

Artikel 58s, vierde lid, Wet publieke gezondheid 

 

Momenteel niet van kracht.  

 

1.c – frequentie 

De gemeenteraad ontving elke acht weken een rapportage. De terugkoppeling uit het 

beleidsteam is was daarnaast punt op de B&W-agenda en de wethouders ontvingen de 

verslagen van het beleidsteam. 

 

Na de afgelopen rustige periode is in informatievoorziening afgeschaald. Middels deze 

rapportage wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd. Zodra de situatie daarom 

vraagt (bijvoorbeeld als het uitvoerend team weer actief wordt) zal de frequentie van de 

rapportages weer opgeschaald worden. 

 

1.d – opbouw  

Aan de hand van de agenda van het gemeentelijk Beleidsteam (BT) wordt de 

gemeenteraad geïnformeerd over de werkzaamheden en acties per team. Er wordt 

afgesloten met een financieel overzicht en eventuele gevraagde besluiten aan de raad.  

In de bijlage bevinden zich een aantal vaste onderdelen zoals de regionale rapportage 

COVID-19 maar ook stukken uit de bestuurlijke mededelingen van de VRU die sinds de 

voorgaande rapportage van belang zijn geweest.  

2. Organisatie 

Sinds 2 maart 2020 (kort na de eerste vastgestelde besmetting met het Coronavirus in 

Nederland) vindt crisisoverleg plaats om richting, sturing en invulling te geven aan de 

aanpak van de Coronacrisis binnen de gemeente Woudenberg. Vanaf het moment van de 

eerste besmetting in de gemeente is opgeschaald naar een crisisorganisatie op maat. 

Sinds 11-05-2021 is na ongeveer 70 overleggen van het BT de werkwijze aangepast. De 

teams onder het BT (crisiscommunicatie, samenleving en bedrijfscontinuïteit) werden 

samengevoegd tot een uitvoerend team. Hierdoor kon het aantal medewerkers in het 

crisisteam terug gebracht worden. In de fase daarna is ook het uitvoerend team, en 

daarmee de hele crisisorganisatie, meerdere keren slapend en actief geweest. Op dit 

moment is zowel het BT als het uitvoerend team niet actief. Zodra daar aanleiding voor is 

wordt er direct opgeschaald. 

3. Huidig beeld 

3.a – algemeen 

Ten opzichte van de laatste rapportage aan het begin van dit jaar is het een lange tijd 

erg rustig geweest rond het coronavirus. Alle maatregelen zijn afgeschaald en het aantal 

positieve testen en ziekenhuisopnames was laag, of geen aanleiding tot ingrijpen door de 

overheid. Daarmee verdween het coronavirus, mede door andere grote 

wereldgebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne, naar de achtergrond. Op 27 

september publiceerde het RIVM een bericht over het mogelijke begin van de 
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najaarsgolf. Dit naar aanleiding van oplopende cijfers. Naar schatting heeft op dit 

moment 1 op de 25 of 1 op de 30 Nederlanders corona. Het is aanleiding geweest om 

naar stap 2 van de vorige maand door het RIVM geïntroduceerde coronathermometer te 

gaan. Dit is voor het kabinet nog geen aanleiding voor het nemen van beperkende 

maatregelen of het aanscherpen van officiële overheidsadviezen. 

 

Duiding situatie:  

- In week 40 een toename van 32,2% positief geteste personen ten opzichte van 

week 39. 

- Sterke stijging opnames verpleegafdeling en lichte stijging opnames op de IC. 

- Stijging in de verschillende indicatoren zoals rioolwatersurveillance en de 

infectieradar. 

- Van stap 1 naar stap 2 op de coronathermometer. 

- Woudenberg was in week 39 koploper in de regio wat betreft het aantal 

afgenomen en positieve testen. In week 40 niet meer. 

 

3.b – besmettingen 

Voor gedetailleerde informatie over het aantal besmettingen in de regio, in Woudenberg 

en hoe dit zich tot elkaar verhoudt, zie bijlage 1.  

 

3.c – vaccinaties 

De locatie van de GGD in de Dorpsstraat geldt als informatiepunt op maandagmiddag en 

donderdagmiddag/avond. Op donderdag wordt er ook gevaccineerd.  

4. Communicatie 

4.a – Communicatie algemeen  

De algemene publiekscommunicatie verloopt via onze eigen gemeente. Deze 

publiekscommunicatie ondersteunen we met informatie en middelen van o.a. 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU), GGD regio Utrecht (GGDrU), RIVM en Rijksoverheid. De 

afgelopen maanden hebben we als gemeente informatie gedeeld over gewijzigde 

openingstijden en -dagen van de corona-testlocaties. En de sluiting van de testlocatie, 

waardoor er op dit moment alleen vaccineren mogelijk is.   

 

4.b Omgevingsbeeld  

Landelijk laat de berichtgeving in de media de oproep zien om de herhaalprik te halen 

voor alle 60-plussers en mensen met een hoger risico om ziek te worden. En het oplopen 

van de besmettingen.  

 
4.c – acties  

Bij de inzet van onze eigen communicatie rond het coronavirus richten we ons vooral op 

de communicatiebehoeften uit het omgevingsbeeld (informatievoorziening, 

schadebeperking en betekenisgeving). 

 

Informatievoorziening 

Onze publiekscommunicatie bestaat uit het doorzetten van informatie vanuit de VRU, 

GGDrU en Rijksoverheid (zie 4.a - communicatie algemeen). 

 

Schadebeperking 

• Aandacht wanneer het aantal besmetting verder oploopt.  

 

Betekenisgeving 

 

• Met specifieke aandacht voor risicogroepen en groepen waar de 

vaccinatiegraad laag is en onze partners hierbij te betrekken. 
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4.d – informatiebronnen 

Via de onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie 

over het coronavirus. 

https://www.rijksoverheid.nl/corona    

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

https://www.vru.nl/corona 

https://www.ggdru.nl/corona 

https://vng.nl/corona 

5. Samenleving 

5.a – algemeen 

Op dit moment is het uitvoerend team niet actief. 

6. Bedrijfscontinuïteit 

Deze week zijn medewerkers van de gemeente Woudenberg gevraagd weer extra goed 

op te letten bij klachten. Op dit moment is iedereen vrij om zoveel als mogelijk en 

wenselijk op kantoor te werken. Bij klachten is gevraagd om thuis te werken en te 

testen. 

7. Financieel 

Over de door de gemeente extra gemaakte kosten met betrekking tot de Coronacrisis 

wordt u geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus.   

8. Ontheffingen 

8.a – proces 

Zie bijlage 2 uit de eerste rapportage.  

9. Gevraagd besluit 

Geen 

10. Bijlage(n) 

1. Regionale rapportage COVID-19 12-10-2022 

 

Voor akkoord: 

Ambtelijke opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever 

Duncan Ruseler Magda Jansen 

Woudenberg, 

 

 

 

  

Woudenberg, 

            

 

https://www.rijksoverheid.nl/corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.vru.nl/corona
https://vng.nl/corona

