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Cijfers RIVM

Cijfers RIVM
25 mei 2020
De cijfers van 25 mei 2020 om 14.00 uur:
• Positief geteste personen 45.445* (+209)
• Ziekenhuisopnames 11.680 (+8)

• Overleden personen 5.830** (+8)
* Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt
hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet
iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of
overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Omgevingsanalyse Nationaal
Kernteam Crisiscommunicatie
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Samenvatting
omgevingsanalyse NKC
25 mei 2020
• Het lukt Nederlanders steeds minder goed om 1,5 meter afstand te bewaren, blijkt uit onderzoek.
Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarschuwde voor de toenemende drukte. “Als het
de rest van de zomer net zo druk is als dat het vandaag op veel plekken was, wordt het een zomer met
veel beperkingen.”
• Er is lof is voor de verlenging van de steunmaatregelen, maar veel kritiek, met name van vakbonden en
oppositiepartijen, op het schrappen van de ontslagboete.

• Veel media-aandacht voor het nieuwe steunpakket. Onder meer werkgeversorganisaties en de
vakbonden geven hun mening over de inhoud. Aandacht gaat ook wederom uit naar de ontslagboete.
Een breed ondernemersoffensief wil dat de overheid ook de kosten voor ontslag gaat vergoeden.
• Ook veel aandacht voor de besmettingen van personeel bij slachterijen. FNV zegt aanwijzingen te
hebben dat er meer slachterijen zullen volgen. Burgemeesters willen meer bevoegdheden om in te
kunnen grijpen.

Samenvatting omgevingsanalyse NKC – 25 mei 2020
• Verder blijkt uit een peiling onder schoolleiders dat de meeste basisscholen geen leerachterstanden
door corona zien; men over het algemeen tevreden is dat scholen weer helemaal opengaan; het
lerarentekort, dat door de coronacrisis extra zwaar uitpakt, aanleiding geeft tot zorg.
• Toenemend geluid dat er een ‘wirwar’ aan regels ontstaat in onder andere winkels, horeca, maar ook op
straat. Volgens hoogleraar algemene rechtswetenschap Brouwer begrijpen burgers niet waar ze aan toe
zijn en leggen bewindslieden en voorzitters van de veiligheidsregio’s de noodverordening vaak verkeerd
uit. Ook hoeven volgens Brouwer mensen die een coronaboete hebben gehad deze niet te betalen.

• De cultuursector organiseert tussen 30 mei en 5 juni een actieweek om aandacht te vragen voor de
situatie die is ontstaan door de coronacrisis. Er zal twaalf uur per dag worden geprotesteerd tegen het
gebrek aan steun vanuit de overheid.
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Landelijk
Social Media
Vanaf 20 mei 15.00 – 25 mei 15.00

Aantal berichten over corona van 15.00 tot 15.00
20/21 mei

86.000

21/22 mei

83.000

22/23 mei

70.000

23/24 mei

60.000

24/25 mei

69.000

Doordeweeks iets drukker,
weekend rustiger tov vorige
week.

Landelijk
Social Media
Vanaf 20 mei 15.00 – 25 mei 15.00
Veel gedeeld:
• Laatste corona-patiënt in Duitsland terug in NL: Veel hulde voor Duitse hulp
• Grote coronaproef met malariamedicatie van start in VK. Veel gedeeld vanwege tweet Baudet waarin hij
wijst op artikel en wegwuiven suggestie medicijn in debat door Hugo De Jonge.

• Tweet met persoonlijke ervaring van langdurende klachten bij jonge mensen. Veel mensen delen bericht
en reageren dat de ernst niet onderschat moet worden.
• Ruim 20 procent werknemers slachterij Groenlo besmet met coronavirus
• Drukte op Hemelvaartsdag. Geen specifiek bericht, maar in totaliteit veel berichten over de drukte.
Vooral veel reacties op nieuwsfora.

Landelijk
Social Media
Vanaf 20 mei 15.00 – 25 mei 15.00
Discussie:
• Opmerking Rutte tegen Klaver in debat: “Je kunt niet én banen willen én Piketty aanhangen.” Levendige
discussie over welk politiek systeem nu de beste oplossingen biedt.

Kritische berichten op social over:
• Onderzoek: nauwelijks kans op besmetting in buitenlucht. Oproep Thierry Baudet: Open horeca op
Hemelvaart. Veel mensen zien dit als populisme, maar ook veel mensen eens met oproep.
• 'Ongewenste' geitenbokjes kunnen door de coronacrisis niet worden geëxporteerd en eindigen als
diervoer. Veel mensen zijn hier boos over en vinden dat voedselsysteem anders moet.

• Uitstel verkiezingen vanwege corona niet uitgesloten. Men is hier niet over te spreken. Iedereen in NL is
bezig om 1,5 meter samenleving te bereiken, dus ook verkiezingen zouden moeten kunnen.
• Kasja Ollongren bij WNL. Veel kritiek op de hoeveelheid exposure voor D66 bij NPO.

Noord-Holland
Social Media in getallen
Vanaf 20 mei 15.00 – 25 mei 15.00

Aantal berichten over corona van 15.00 tot 15.00
20/21 mei

148

21/22 mei

81

22/23 mei

59

23/24 mei

41

24/25 mei

90

Aantal berichten over corona
(+synoniemen) gerelateerd aan
Noord-Hollandse gemeentes én/of
provincie NH en/of regio’s in NoordHolland.

Noord-Holland
Weinig discussie, vooral opvallend nieuws
Trending: #Hemelvaartsdag
• ’Het is veel te druk’, bezoekers geweerd bij Callantsoog
• Veiligheidsberaad: 'Op bepaalde plaatsen te druk, vooral rondom water'
• Crowdcontrol in de polder: zo hopen de regio's dit hemelvaartsweekend mensenmassa's te voorkomen
• Druk op wegen naar kust, op hoogtepunt 70 kilometer file
Discussie over:
• Liever geen scootmobielen in Texelse winkelstraten tussen tien en vijf uur; ze nemen te veel plek in. Na
veel kritiek op social media (discriminatie) reageert gemeente dat het een verzoek is, geen verbod.

Noord-Holland

Weinig discussie, vooral opvallend nieuws
• Verwijderen loden leidingen loopt vertraging op door coronacrisis
• Raad Castricum akkoord met Herstelfonds corona
• Corona raakt Haarlemmermeerse economie keihard
• Bloemen en planten terug op weekmarkt in Weesp
• D66-Amstelveen wil zomerschool om onderwijsachterstanden verkleinen
• Meldingen jeugdoverlast explosief gestegen in coronamaand april
• BEL-gemeenten komen met regels voor extra ruimte voor terrassen
• Noord-Hollandse natuur- en recreatiegebieden: hou rekening met de natuur
• Gemeente Alkmaar komt horeca financieel tegemoet
• College Texel steunt oproep kerken voor vluchtelingenkinderen
• Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland maken minidocumentaire in crisistijd
• Forse schade verwacht voor economie Metropoolregio Amsterdam
• Kritiek op besluit om Huizer zwembad Sijsjesberg hele jaar te sluiten

