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Inleiding en vragen:
De fractie van de PvdA krijgt de afgelopen dagen (weken) een grote hoeveel vragen en klachten over
de mogelijkheden om te testen op Corona. Veel mensen hebben grote moeite om een test te
verkrijgen, de testlocaties zijn vaak ver van Dalfsen verwijderd en de uitslag laat soms erg lang op zich
wachten. Dit is voor iedereen vervelend en zorgt voor grote onzekerheden bij mensen en extra
problemen in de zorg en in het onderwijs. Daarom hebben we de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze problemen?
2. Is het college met ons van mening dat het testen, traceren en isoleren een belangrijk onderdeel is
van de landelijke Corona bestrijding?
3. Wat is de maximale testcapaciteit in onze GGD regio op dit moment?
4. Wat heeft u de afgelopen periode richting GGD IJsselland ondernomen om de huidige problemen
voor te zijn en/of te bestrijden?
5. Welke testcapaciteit acht het college benodigd om onze inwoners beter te kunnen bedienen?
6. Onderneemt het college (eventueel samen met andere colleges in de regio IJsselland) actie om
deze benodigde testcapaciteit te realiseren?
7. Zo ja; wat is daarvan de voortgang. Zo nee, waarom niet?
8. Is het openen van teststraten in onze gemeente om testen nabij onze inwoners te faciliteren
hiervoor een optie?

Beantwoording:
Recent hebben de leden van het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland zich laten informeren over de
teststraten en de testcapaciteit. Indrukwekkend om te zien wat er georganiseerd is door GGD
IJsselland in zo’n korte tijd; een organisatie van 150 personen naast de huidige organisatie die ook
doorloopt. Petje af.

GGD IJsselland had een testcapaciteit georganiseerd van 1.700 per dag. Dat betreft zowel de
testafname alsook het laboratoriumonderzoek. Toen in bepaalde delen van ons land er weer meer
positieve tests werden gedaan en daar de testcapaciteit niet voldoende bleek, is de
laboratoriumcapaciteit landelijk (her)verdeeld. In onze regio betekende dat een teruggang naar 900
laboratoriumtests per dag. Als gevolg daarvan is het maximum aantal testafnames ook teruggebracht
naar 900. Dat levert wachttijden op die we ook liever niet hadden gezien. Aan de andere kant is er wel
begrip voor de herverdeling; capaciteit inzetten daar waar de nood het hoogst is.
Zoals gezegd is de capaciteit met betrekking tot de laboratoria opgeschaald naar het ministerie en is
de regio daar niet meer verantwoordelijk voor. Vanzelfsprekend is het wel onderwerp van gesprek dat
op de diverse niveaus gevoerd wordt.
Op de vraag naar de lokale en regionale benodigde testcapaciteit is moeilijk antwoord te geven door
het college. Het RIVM heeft een inschatting gemaakt van de vraag aan testen voor deze periode.
Deze inschatting ligt landelijk op 30.000 testen per dag, waarvan de GGD-en circa 80 procent
bedienen. Voor GGD IJsselland zou op basis van de 30.000 er een vraag van 914 testen per dag
liggen voor inwoners van IJsselland. De actuele vraag landelijk ligt op dit moment al flink hoger dan
eerder ingeschat door het RIVM. Dit mede omdat ook veel mensen zonder klachten zich laten testen.
In januari zal de vraag naar testen landelijk mogelijk zelfs op 100.000 testen per dag uitkomen. Dit
betekent voor GGD IJsselland dat dit gaat om 2.400 testen per dag. Er ligt een plan om in de regio
twee extra testlocaties in te richten. De kans is reëel dat 1 van de plekken in de omgeving van Dalfsen
en Raalte ligt. In overleg met het college zal worden gekeken naar mogelijke locaties. Overigens
tekenen we daarbij aan dat het testlandschap aan verandering onderhevig is. Mogelijk komt er nieuw
soort testen zoals sneltesten, waarbij de uitslag snel beschikbaar is.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op de coronamonitor zoals die ook aan
u beschikbaar wordt gesteld. Hierin staat onder andere nadere informatie over tests en worden
belangrijke ontwikkelingen benoemd.

