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Onderwerp: voortgang crisismaatregelen tegen coronavirus (8)

Geachte raadsleden,
Met deze brief ontvangt u de achtste update over de voortgang van de crisismaatregelen tegen het
coronavirus.
Deze week heeft het kabinet stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Alles
onder de voorwaarde dat het virus niet weer oplaait in de tussenliggende tijd. Belangrijke data zijn 11
mei, 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september.
Met de versoepeling wordt perspectief geboden. Daarnaast verandert het advies van ‘blijf zoveel
mogelijk thuis’ in ‘blijf thuis met klachten en vermijd drukte’.
Om ervoor te zorgen dat het goed gaat en dat de maatregelen niet opnieuw aangescherpt moeten
worden, blijft het nodig om de zo belangrijke 1,5 meter-regel te handhaven. Zodat we de kwetsbaren in
de samenleving blijven beschermen en voorkomen dat de zorg overbelast raakt.
Nu we dit samen in de afgelopen tijd zo goed hebben gedaan, wordt er een groot beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid van mensen om met de versoepeling goed om te gaan. Er ligt een belangrijke
taak voor ons als gemeente, om onze inwoners en ondernemers daarbij te faciliteren, helpen en sturen.
Inmiddels is er een zogenoemde 'wijzigingsaanwijzing' van het ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport met de aanpassingen van de coronamaatregelen voor 11 mei 2020. De
aanpassingen van de regels worden vertaald in een nieuwe noodverordening die begin komende week
wordt gepubliceerd op de site van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de
gemeente. Op basis van de informatie van het Rijk wordt ook www.arnhem.nl voortdurend bijgewerkt om
Arnhemmers zo snel en zo goed mogelijk te informeren.
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1. Geneeskundige zorg en handhaving noodverordening
Geneeskundige zorg
Het aantal geregistreerde overledenen in Arnhem is nog steeds 23. Daarin is de afgelopen week geen
stijging te zien. Het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 in Arnhem is nu 268. In Arnhem
zijn tot nu toe 64 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Van de bedden die direct
beschikbaar zijn voor Covid-19 patiënten die niet thuis verpleegd kunnen worden is op dit moment 8%
bezet.
GGD Gelderland-Midden
De GGD Gelderland-Midden heeft zich de afgelopen tijd voorbereid op het (deels) opengaan van
scholen en kinderopvang door het openen van een tweede teststraat in het westen van de regio, bij de
Pathé in Ede. Daarnaast zijn er GGD-professionals beschikbaar die naast hun reguliere werk direct
inzetbaar zijn voor bron en contactonderzoek. Een plan voor verdere opschaling is in de maak.
De GGD heeft verder alle scholen (speciaal) basisonderwijs en kinderdagverblijven, buiten schoolse
opvang (BSO) en gastouderbureaus brieven verstuurd met informatie over:
- welke medewerkers in aanmerking komen voor een test;
- hoe medewerkers kunnen worden aangemeld;
- hoe de testafname en afhandeling van uitslagen verlopen;
- hoe de Jeugdgezondheidszorg kan ondersteunen.
Daarnaast heeft de GGD Gelderland-Midden de website https://www.ggdsamengezond.nl/ gelanceerd.
Andere GGD's uit andere regio's is de mogelijkheid geboden om ook aan te sluiten bij dit initiatief, GGD
Noord- en Oost-Gelderland is al aangesloten.
Panelonderzoek corona-gedragsunit
In de derde week van april is een grootschalig onderzoek uitgevoerd door de corona-gedragsunit van het
RIVM in samenwerking met de GGD's. Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen of mensen de
gedragsregels goed na kunnen leven, wat het draagvlak voor de maatregelen en de aanpak is en hoe
het met de gezondheid van de mensen gaat. Zo’n 90.000 Nederlanders deden hieraan mee. In
Gelderland-Midden was de respons hoog, met 6.762 deelnemers. Uit de uitkomsten komt naar voren dat
de persoonlijke hygiënemaatregelen voor de meeste mensen goed vol te houden zijn, maar de 1,5meter-regel is vooral op het werk en bij het boodschappen doen lastig te realiseren. Bijna 70 procent van
de mensen heeft veel vertrouwen in de Nederlandse aanpak, 6 procent (helemaal) niet. Het draagvlak
voor de maatregelen op langere termijn neemt af als ze langer moeten worden volgehouden.
De impact van de situatie heeft invloed op de mentale en fysieke gezondheid. Een derde van de mensen
geeft aan meer angstig, somber, gestrest of eenzaam te zijn geworden. Ook ervaren mensen meer
slaapproblemen. Ruim de helft van de respondenten zegt (veel) minder te bewegen. Het onderzoek zal
de komende periode elke twee weken worden herhaald. De regionale resultaten en inzichten worden
gebruikt als aangrijpingspunten voor het verkleinen van de impact van deze crisis en zijn beschikbaar
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gesteld aan de GGD's. Inmiddels is contact gelegd met de provincie Gelderland om de resultaten van dit
onderzoek in verbinding te brengen met het Gelders onderzoek naar welbevinden waarin ook gekeken
werd naar de impact van Covid-19.
Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis
Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij
mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke
beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dat besloten. Het gaat om situaties
waarbij zorg aan iemand met Covid-19 - of verdenking daarop - niet uitgesteld kan worden. Voor
ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - zoals
huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, in een maatschappelijke
opvang en vrouwenopvang – kan veelal worden volstaan met begeleiding op 1,5 meter afstand. Hier zijn
geen beschermingsmiddelen nodig. Ook mogen Wmo-ondersteunende medewerkers alleen werken als
ze klachtenvrij zijn en er zeker van zijn dat de gezondheid van de patiënt of cliënt het toelaat om zorg te
verlenen. Als Covid-19 bij een cliënt is vastgesteld dan wordt ondersteuning uitgesteld. Maar soms kan
zorg niet worden uitgesteld of heeft een medewerker gerede twijfel of de situatie veilig is. In die gevallen
kan de medewerker voortaan beschikken over een ‘reservepakket’ aan persoonlijke
beschermingsmiddelen. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen gaat het om mondmaskers,
isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.
Handhaving noodverordening
Hoewel de drukte toeneemt - vooral in de binnenstad - en het consequent naleven van de maatregelen
een grotere uitdaging lijkt te zijn naar gelang ze langer aanhouden, houden Arnhemmers zich over het
algemeen nog steeds goed aan alle adviezen en regels. Alle hulde aan alle Arnhemmers die zich zo
saamhorig opstellen en verstandig gedragen, ook op 4 en 5 mei.
Er is wel één (negatieve) bijzonderheid te melden: bij een woning in Arnhem werd een feest
geconstateerd met een groot aantal bezoekers. De organisator kreeg een proces-verbaal en boete en de
overige bezoekers een officiële waarschuwing. Hierover is uw raad apart geïnformeerd in de raadsbrief
inzake "Beëindiging feest Boulevard Heuvelink" d.d. 03-05-2020. Incidenten zoals deze zijn
onacceptabel. Zij vergroten de kans op het doorgeven van het coronavirus, kunnen mensen ziek maken
en levens kosten. Onverantwoord gedrag als dit kan doorvoering van mogelijke versoepelingen ook weer
onzeker maken.
Arbeidsmigranten uit Velp in isolatie in Arnhem
Als gevolg van vaststelling van coronabesmettingen in een migrantenwoning zijn op 3 mei jongstleden
29 arbeidsmigranten, wonende aan de Willemstraat in Velp, gemeente Rheden, voor isolatie opvang
overgebracht naar het schip Belle Jour aan de Nieuwe Havenweg Arnhem. Hierover is uw raad ook
geïnformeerd per raadsbrief inzake "Opvang Coronapatiënten" d.d. 03-05-2020. Eén van de zieken is
opgenomen in het ziekenhuis. Met de overige bewoners gaat het naar omstandigheden goed. Er is
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toezicht georganiseerd, zodat mensen het schip niet zomaar kunnen verlaten. De GGD voert uitgebreid
bron- en contactonderzoek uit bij de werkgevers waar de arbeidsmigranten gedetacheerd waren. Een
groot deel van de arbeidsmigranten die naar het isolatieschip waren overgebracht, zijn inmiddels weer
terug naar huis. Ze verblijven nu in quarantaine in hun wooncomplex in Velp.
Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen
Vanaf maandag 11 mei aanstaande wordt een eerste stap gezet in een versoepeling van de
bezoekregeling, te beginnen in 25 verpleeghuizen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte
voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die
wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de
bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen. De bedoeling is dat de 25
zorgorganisaties komende week bekend worden gemaakt.
2. Kinderen en onderwijs
Kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers kijken uit naar 11 mei als de
basisscholen en BSO's gedeeltelijk open gaan en kinderdagverblijven, gastouders en het speciaal
onderwijs weer helemaal open gaan. Scholen verschillen onderling in welke dagen/tijden zij opengaan.
Het is voor de BSO-aanbieders dan ook een flinke kluif geweest om dit logistiek uit te denken; ook in
Arnhem zijn er scholen die ervoor kiezen om halve dagen open te gaan.
Op 6 mei zijn alle basisscholen, het speciaal onderwijs en de opvangorganisaties geïnformeerd over de
richtlijnen van het Covid-19-testbeleid voor hun medewerkers. Het zal in de week van 11 mei duidelijk
worden hoeveel kinderen naar school en naar de opvang komen en hoe het met de kinderen gaat. De
scholen en kinderopvang hebben uitgewerkt hoe ze de kinderen gaan opvangen en begeleiden bij een
goede start.
De noodopvang blijft beschikbaar voor ouders in een cruciaal beroep en waarvan de diensten niet
aansluiten bij school en/of opvang. De overige noodopvang loopt af - kinderen kunnen weer naar school
of naar de opvang - of wordt afgebouwd, zoals bij kwetsbare kinderen.
3. Economie en Sport
Terrassen
Het ziet ernaar uit dat per 1 juni ook de terrassen weer open mogen, onder voorwaarden: iedereen zit
aan een tafeltje en mensen houden anderhalve meter afstand van elkaar. De invulling hiervan is aan het
lokale gezag. Wij kiezen ervoor om dit in goed overleg te doen met onze partners, zoals Koninklijk
Horeca Nederland (regio Arnhem), Platform Binnenstad Arnhem en de bewoners van de stad. In
gezamenlijkheid wordt gekeken naar de mogelijkheden voor terrassen, de noodzakelijke routing en
onderlinge afstanden, hoe om te gaan met toiletvoorzieningen, en samenwerkingen tussen de horeca,
Retail en de cultuursector. Dit leidt tot maatwerk, een echt Arnhems model voor stad en binnenstad,
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waarbij oog is voor economisch rendement, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Het doel is te komen
tot een set maatregelen en spelregels die duidelijk zijn voor ondernemers, bezoekers, bewoners en
gemeente.
Sport
Sinds woensdag 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer georganiseerd buiten
sporten, waarvan de groep boven de 12 met 1,5 meter afstand. Omdat wij willen dat zoveel mogelijk
jeugd in de gelegenheid gesteld wordt om te sporten, geldt tot en met 19 mei dat sportvelden
gereserveerd moeten worden. Veel verenigingen zijn inmiddels gestart en hebben in zeer korte tijd de
benodigde maatregelen getroffen om aan de protocollen te voldoen. Verenigingen weten elkaar ook
goed te vinden en er ontstaan in deze crisis mooie samenwerkingen. Veel kinderen zijn dankzij de grote
inzet van vrijwilligers en professionals weer in beweging en kunnen elkaar daardoor ook weer
ontmoeten. Ook verschillende verenigingen die normaal binnen sporten, zijn nu buiten aan de slag
gegaan.
Kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging hebben nadrukkelijk onze aandacht. Om
zoveel mogelijk Arnhemse kinderen en jongeren de kans te geven om te bewegen, organiseert
Sportbedrijf Arnhem extra sport- en spelactiviteiten op de playgrounds in de openbare ruimte, zoals
balspelen, skeeleren en skelteren, en verenigingen kijken hoe ze hun activiteiten ook open kunnen
stellen voor niet-leden.
Het buiten sporten in groepen wordt voor alle leeftijden ook weer toegestaan met ingang van 11 mei, als
er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Daarbij geldt: geen wedstrijden, geen
gezamenlijke kleedkamers of douches. Samen met Sportbedrijf Arnhem pakken we de nieuwe
maatregelen op en zullen we zorgen voor gepaste communicatie naar inwoners en sportaanbieders.
Ten slotte
U leest in deze brief over een aantal versoepelingen die in fasen mogelijk gemaakt zullen gaan worden.
Verdere details over de uitwerking per fase, zijn nog lang niet allemaal beschikbaar. Er zullen veel
vragen blijven, en er zullen ook nieuwe vragen komen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben. Per
fase zullen we steeds meer informatie beschikbaar stellen, voor zover wij daarover beschikken.
Het is belangrijk dat mensen, bedrijven en organisaties nu goed blijven weten waar ze het voor doen: de
gezondheid en veiligheid van ons allen, het beschermen van kwetsbaren en de zorg, maar ook voor het
zo goed mogelijk weer laten doorgaan van een min of meer normaal openbaar leven. Wij rekenen erop
dat wij er met onze inwoners aan bij kunnen dragen dat binnen afzienbare tijd het klimaat voor cultuur,
school, sport en economie herleven kan. En bovenal kijken we uit naar mooie bezoekregelingen voor
onze inwoners aan hun oudere naasten - thuis of in onze verzorgingscentra en verpleeghuizen.
We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid zijn en blijven.
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Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,
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