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Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen Rob Smulders 
 
Aanleiding 
vanuit de fractie van de PvdA heeft Rob Smulders schriftelijke vragen aan het 
college gesteld. Wegen de urgentie van het onderwerp, worden deze vragen via 
dit collegebericht, vooruitlopend op formele vaststelling in het college na het 
reces, vast beantwoord. 
 
Bericht 
 
Toelichting door fractie van de PvdA 
De PvdA maakt zich zorgen over de zeer nabije toekomst als het gaat om de 
lokale en landelijke berichtgevingen inzake toenemende 
coronabesmettingen. De PvdA wil vooral voorkomen dat er voor de tweede 
keer een lockdown-situatie ontstaat waardoor opschaling van maatregelen 
als afsluiting van allerlei voorzieningen het ergste scenario is. Naast het 
risico van ernstig zieken en mensen die overlijden aan de gevolgen van 
Corona 
 
Vragen & antwoorden van het college 
 
 
Vraag 1: 
Landelijk is het aantal besmettingen met corona de afgelopen week 
verdubbeld. Kan het college het aantal toegenomen besmettingen in Amersfoort 
sinds 1 juli 2020 weergeven?  
 
Antwoord 1: 
Vanaf 1 juli 2020 tot en met 27 juli zijn er 35 besmettingen met corona in 
Amersfoort. Omgerekend naar 100.000 inwoners geeft dit 22 besmettingen per 
100.000. Dit is in verhouding met het totale regiobeeld. Die komt op dit 
moment uit op 21 besmettingen per 100.000 inwoners. 
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Vraag 2: 
Op basis waarvan zijn deze cijfers betrouwbaar te noemen of zitten hier ook 
onzekerheden in? Zoja, welke? 
 
Antwoord 2: 
Deze cijfers zijn afkomstig van de GGD en betrouwbaar te noemen. 
De grootste onzekerheid zit in de vraag of iedereen met klachten zich laat 
testen.  
 
Vraag 3: 
Is een uitsplitsing naar bepaalde groepen en leeftijd mogelijk? 
 
Antwoord 3: 

 
 
 
Het grootste gedeelte van de bekende besmettingen valt in de 
leeftijdscategorie 20-60 jaar, zie bijgaande grafiek.  
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Vraag 4: 
Om niet allerlei maatregelen terug te hoeven draaien, is het college met de 
PvdA eens dat met name duidelijke voorlichting aan inwoners van Amersfoort 
een goed instrument is om nog meer besmettingen te voorkomen en daarmee 
op termijn allerlei openbare voorzieningen, scholen, bedrijven, winkels, horeca 
etc open te houden? 
 
Antwoord 4:  
Om te voorkomen dat allerlei maatregelen teruggedraaid moeten worden is het 
met name van groot belang dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen in hun 
handelen. Het houden van afstand tot anderen, de bereidheid om je te laten 
testen en het thuisblijven bij klachten zijn belangrijke ingrediënten in het 
voorkomen van besmettingen en van een scenario van strengere maatregelen. 
Sinds het uitbreken van het coronavirus en ook de afgelopen periode, is door de 
landelijke overheid herhaaldelijk voorlichting gegeven over de maatregelen om 
de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. Deze voorlichting neemt de 
gemeente over en deelt deze via de gebruikelijke kanalen. Daarnaast plaatsten 
we zelf borden en hebben we diverse crowdmanagementmaatregelen ingezet. 
We denken dat veel inwoners prima weten wat wel en niet verstandig is maar 
dat soms het gevoel van urgentie ontbreekt aangezien de cijfers lange tijd een 
positief beeld schetsten. Hier willen wij dan ook aandacht aan besteden (zie 
antwoord 5). 
 
Vraag 5: 
Welke instrumenten denkt u daarvoor in Amersfoort in te kunnen/willen zetten? 
Los van de landelijke overheid, die momenteel in slechts beperkte mate 
waarschuwingen en voorlichting geeft.  
 
Antwoord 5: 
De roep om meer gerichte voorlichting is bekend, het ministerie van VWS gaat 
op korte termijn actief aan de slag met publieksinformatie en een campagne, 
met als doel het vergroten van het bewustzijn van het coronavirus en de risico’s 
hiervan. Daarin is specifiek ook aandacht voor bepaalde doelgroepen, 
waaronder de jeugd. Daarnaast bekijkt de gemeente op dit moment of we op 
korte termijn (augustus/september) aanvullend op bepaalde plaatsen in de stad 
waar veel mensen bijeenkomen zoals in de horeca en het kernwinkelgebied 
extra bewustzijn en handelingsperspectief kunnen creëren.  


