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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 29, 18 september 2020  
 
Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van 
de GGD.  
 
Voor u ligt de bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus (COVID-19). Met deze nieuwsbrief houden wij u 
wekelijks op de hoogte van de landelijke en regionale aanpak van het coronavirus. Deze nieuwsbrief 
wordt ontwikkeld door GGD Zaanstreek-Waterland en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. U kunt 
deze nieuwsbrief ook gebruiken om uw gemeenteraad te informeren. Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar IM@vrzw.nl 
 

Continuïteit en schaarste 
 
In totaal 1622 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 17 september per gemeente:  
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Nu sinds 1 juni iedereen in Nederland met milde 
klachten passend bij corona zich kan laten testen, is de verwachting dat de cijfers de komende tijd een steeds 
beter beeld geven van het daadwerkelijk aantal besmettingen. 
 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de 
afgelopen 2 weken. Ook vindt u hier het aantal positieve uitslagen sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 
48 uur vertraging, waardoor dit aantal niet gerelateerd kan worden aan het totaal aantal geteste personen. 
 

Testen uitgevoerd door de GGD 03-09-  
t/m 

09-09 

10-09 
t/m 

16-09 

Totaal 
vanaf  
01-06-
2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  940 1333 13927 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  2108 2106 15786 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 
(teststraat sinds 14/9 gesloten) 

950 536 3710 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  4108 4020 33578 

Totaal aantal thuistesten 22 45 181 

Aantal positieve uitslagen    465 

 
De totale testcapaciteit lag gemiddeld op 575 per dag. De GGD is in staat om deze capaciteit verder uit te 
breiden. De capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is echter nog altijd beperkt, waardoor 
we op verzoek van het ministerie van VWS het aantal testen niet verhogen. Dit heeft tot gevolg dat we inwoners 
van de regio niet altijd binnen 24 uur kunnen testen. Het percentage positieve uitslagen lag in de laatste week 
tussen 3 en 4 %. 
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De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland, is in de afgelopen week soms overschreden. Deze waarde 
fluctueert dagelijks. Signaalwaarden zijn niet zaligmakend. Belangrijker is om te kijken waar en bij wie 
besmettingen plaatsvinden. Tijdens het bron- en contactonderzoek wordt zo goed mogelijk nagevraagd waar de 
persoon is geweest en met wie hij in contact is geweest. We onderscheiden hierbij verschillende categorieën 
van setting waar de besmetting kan zijn opgelopen. Hieruit blijkt dat in de week van 8 tot 15 september in meer 
dan 50% van de casuïstiek de besmetting plaatsvond in de thuissituatie. Uit de registratie blijkt ook dat slechts 
1,3% van de besmettingen kan zijn opgelopen tijdens horecabezoek. De GGD ziet daarom geen verband tussen 
het aantal besmetting en bezoek aan horeca.  
 
De leeftijdsverdeling over de periode van 8 tot 15 september in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in 
de regio: 
 

Leeftijd
 
  
 

% besmettingen 

0-19   11,9% 

20-29*  23,8% 

30-39   16% 

40-49   23,2% 

50-59 14,3% 

60+   10,8% 

 
*Binnen de leeftijdscategorie 20-29 is de groep 25-29 oververtegenwoordigd met een percentage van 16,7% van 
het totaal aantal gemelde besmettingen.  
 
Capaciteit bron- en contactonderzoek (BCO) 
Onze BCO-capaciteit is berekend op 2% besmettingen (12 besmettingen per dag) zoals landelijk afgesproken. 
Doordat het aantal besmettingen hier de afgelopen week ruim boven zit, redden we het niet volledig met eigen 
capaciteit. We maken daarom sinds afgelopen weekend gebruik van landelijke ondersteuning in het uitvoeren 
van BCO. Doordat het ook bij andere regio’s erg druk is, kan deze ondersteuning in de knel komen. Het is wel 
gelukt alle BCO's volledig uit te voeren. Ondertussen werkt onze GGD aan de uitbreiding van onze BCO-
capaciteit. De GGD werkt dagelijks mensen in voor het BCO, op dit moment 3-4 personen per week. Het 
inwerken vraagt een aantal dagen in verband met de complexiteit van het BCO. 
 
Stand van zaken zoekgeraakte testbuisjes 
Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is met de testbuisjes van de 132 mensen die zich donderdag 3 
september lieten testen in Purmerend. Tot op heden zijn ze nog niet teruggevonden en de oorzaak is nog 
onbekend. Met alle 132 mensen hebben we contact gehad en hen onze welgemeende excuses aangeboden. 
Een deel van de mensen heeft de test opnieuw laten doen. Personen die geen klachten meer hadden zagen 
hiervan af. Alle relevante partners, waaronder ook de inspectie, zijn geïnformeerd. 
De GGD is een onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op alle personen en locaties die intern en extern 
betrokken zijn in de keten van het afnemen van de testen tot en met de analyse van de resultaten. Met 
betrokken personen worden gesprekken gevoerd. Ook hebben we verzocht om een locatiebezoek aan het 
laboratorium die de testen verwerkt. Eind volgende week kunnen we meer informatie geven over het onderzoek. 
Als onduidelijk blijft waar de testbuisjes zijn, overweegt de GGD een onderzoek door een externe partij. 
 
 
 
 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR11/positief-geteste-mensen
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Teststraat Purmerend verplaatst 
Sinds maandag 14 september kunnen inwoners uit de regio zich laten testen op de Burgemeester Kooimanweg 
14 in Purmerend. Tot nu toe was de coronatest drive-in in Purmerend achter de brandweerkazerne. Met het oog 
op de koudere periode die in aantocht is, is de GGD op zoek gegaan naar een andere locatie. Deze heeft de 
GGD in nauwe samenwerking met de gemeente Purmerend gevonden. De nieuwe locatie biedt ook meer 
mogelijkheden om het aantal testen uit te breiden. Burgemeester Don Bijl bracht vandaag een bezoek aan de 
teststraat. De GGD biedt graag ook andere burgemeesters en wethouders de mogelijkheid aan een bezoek te 
brengen aan de teststraat. De GGD neemt hiervoor contact met de gemeenten op. 
 

 
 
 
 
 
 
Op de foto de nieuwe teststraat in Purmerend. 
V.l.n.r. : Don Bijl, burgemeester Purmerend / Amar 
Voogt, Plaatsvervangend directeur Publieke 
Gezondheid / Ellen Bontekoning, Teammanager 
Infectieziektebestrijding 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdelijke teststraat Volendam gesloten 
Sinds maandag 14 september is de teststraat in Volendam gesloten. Deze was tijdelijk geopend in de periode 
dat normaal gesproken de Volendamse kermis plaatsvindt. De verwachting was dat de sociale contacten in deze 
periode intensiever zouden zijn. De teststraat bood uitkomst om laagdrempelig te testen. Tot nog toe signaleren 
we geen significante extra stijging van het aantal besmettingen in Edam-Volendam in de periode waarin normaal 
de kermis plaatsvindt. Het lijkt erop dat het specifieke gemeentelijke beleid en de tijdelijke teststraat effect 
hebben gehad.  
 
Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel 
Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij 
kunnen dan 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het landelijk coronatest prioriteitsnummer 
van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 
07.30 uur. Zorg- en onderwijspersoneel wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de 
testuitslag kunnen krijgen. 
Op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg staat een overzicht van professionals die in aanmerking komen. 
Om getest te worden moeten zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. 
Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet 
meer nodig om groepen met prioriteit te testen 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/09/18/vanaf-21-september-met-voorrang-testen-mogelijk-voor-zorg-en-onderwijspersoneel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona
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Zesde ronde gedragsonderzoek RIVM en GGD: meer testen bij klachten, toename draagvlak 
Meer mensen geven aan dat zij een 2e golf (heel) waarschijnlijk achten (76%) en dat zij zich (veel) zorgen 
maken over het virus (43%). Dat blijkt uit de 6e ronde van het gedragsonderzoek corona van het RIVM en GGD 
GHOR NL. De meest opvallende verandering in gedrag is het aantal mensen met klachten, dat zich heeft laten 
testen. Dit aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van de vorige ronde van het gedragsonderzoek, naar 32% van 
de onderzoeksdeelnemers. De cijfers zijn verzameld tussen 19 en 23 augustus 2020. De inzichten helpen de 
overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. 
 
 

Bestuur en beleid 
 
Terugkoppeling Veiligheidsberaad 14 september 2020 
Op de agenda van het Veiligheidsberaad stonden twee inhoudelijke onderwerpen: de gezamenlijke opgave bij 
crisis met bovenregionaal of landelijk karakter en de ontwikkelingen rondom COVID-19.  
 
Met betrekking tot het eerste onderwerp is aangegeven dat op uitnodiging van de voorzitter van de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing (MCCb) er gemandateerde vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s aan 
zullen sluiten bij de nationale crisisstructuur. De voorzitter van het Veiligheidsberaad is één van die 
gemandateerde vertegenwoordigers. In overleg met hem wordt bezien wie de tweede vertegenwoordiger zal 
zijn. Dit is o.a. afhankelijk van aard en impact crisis (gedacht kan worden aan een portefeuillehouder of voorzitter 
meest betrokken veiligheidsregio). 
Gemandateerde vertegenwoordiging van het Veiligheidsberaad in de MCCb vereist aansluiting van de 
ambtelijke vertegenwoordiging van de veiligheidsregio’s in de onderliggende ambtelijke crisisstructuur (ICCb en 
IAO).  
 
Rondom het virus zijn de landelijke ontwikkelingen gedeeld. De gestaag stijgende trend werd ook hier zorgelijk 
genoemd. Gesproken is over de mogelijke regionale maatregelen in de regio’s waar de toename van aantal 
besmettingen het grootst is. Vandaag, 18 september, vindt er een landelijke persconferentie plaats waarin extra 
coronamaatregelen worden aangekondigd voor 6 regio’s waar de besmettingen het grootst zijn. Dit betreft de 
regio’s: Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Utrecht en Hollands-
Midden. 
 
Nieuwe noodverordening 
Met ingang van 16 september is een nieuwe noodverordening van kracht gegaan. De wijziging heeft betrekking 
op het niet handhaven van het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het 
leerlingen- en doelgroepenvervoer. Daarnaast heeft de aanpassing betrekking op het vervoer van jongeren tot 
en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties 
voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC). U vindt de nieuwe noodverordening op www.vrzw.nl.  
 
Aandacht voor elkaar 
Het kabinet start op 6 oktober met “Aandacht voor elkaar”. Een periode waarin tot het einde van dit jaar 
aandacht wordt gegeven aan het verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. 
Een periode waarin ook vooruitgekeken wordt: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop? 
In het RBT op 17 september is afgesproken dat hieraan primair lokaal invulling gegeven wordt en dat de 
burgemeesters elkaar van de lokale initiatieven op de hoogte houden. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor 
alle positieve ontwikkelingen en effecten van de afgelopen maanden. De burgemeester van Purmerend zal, 
samen met de coördinerend gemeentesecretaris hiervan een inventarisatie maken en deze agenderen voor de 
vergadering van het Algemeen bestuur.  

 
 
 
 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
http://www.vrzw.nl/
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Voortgang arbeidsmigranten 
Uitvoering van het project vindt op dit moment plaats volgens planning in het plan van aanpak. Regionaal vindt 
nauwe afstemming plaats met het landelijke Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en Covid-19. Hierbij 
worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd om dubbelingen te voorkomen.  
De veiligheidsdirectie geeft aan dat het dossier Arbeidsmigranten binnen de reguliere processen van de 
betrokken organisaties valt. De voortgang op dit dossier wordt besproken binnen de vergaderingen van het 
Dagelijks en Algemeen bestuur en niet meer bij de vergaderingen van het RBT. 
 
 

Samenleving en veerkracht 
 
Actuele woordvoeringslijn  
Ook in onze Veiligheidsregio neemt het aantal positief geteste personen toe. In afstemming met de GGD is een 
actuele woordvoeringslijn opgesteld. Deze lijn is afgestemd in het RBT en wordt gebruikt in de beantwoording 
van persvragen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft na afloop van het RBT een 
kort interview gegeven aan het Noordhollands Dagblad.  
 
 
Frequentie bestuurlijke nieuwsbrief 
De komende tijd verschijnt de bestuurlijke nieuwsbrief om de week.  
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u zo regelmatig op de hoogte van de 
stand van zaken rond de aangepaste maatregelen en de regionale noodverordening.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Raasing      Dr. L.A. Voogt 
Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid 
 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200917_53869089/opmars-van-corona-in-zaanstreek-waterland-burgemeester-jan-hamming-heeft-alle-reden-tot-zorg

