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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 32, 2 oktober 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 2268 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 1 oktober per gemeente:  

 

mailto:IM@vrzw.nl


   
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het aantal besmettingen ligt in werkelijkheid hoger. 
Doordat de vraag naar testen op dit moment hoger ligt dan de toegelaten testcapaciteit, is de verwachting dat 
het aantal vastgestelde besmettingen en het werkelijk aantal besmettingen steeds verder uiteenlopen. 
 
Achtergronden besmettingen 
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland, werd ook de afgelopen week ruim overschreden. Deze waarde 
fluctueert dagelijks. Belangrijker is 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.  
 
In de week van 22 tot 29 september is van 38% van de besmettingen de mogelijke setting bekend.  
De top 4 settings is: 

1. Thuissituatie (63%) 

2. Werksituatie (17%) 

3. Kennissen, vrienden (9%) 

4. Overige familie (6%) 

Van het totaal aantal COVID19 besmettingen gaf 11% aan werkzaam te zijn als gezondheidsmedewerker, 
gevolgd door 6% in het onderwijs en 6% in contactberoepen. Van 25% van de besmettingen is het beroep 
onbekend.  
 
De leeftijdsverdeling over de periode van 22 tot 29 september in % van het totaal aantal gemelde besmettingen 
in de regio: 
 

 Week 22 tot 29 sept 

0-19 jaar 10% 

20-29 jaar 25% 

30-39 jaar 21% 

40-49 jaar 18% 

50-59 jaar 16% 

60+ 11% 

 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de 
afgelopen week. Ook vindt u hier het aantal positieve uitslagen sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 48 
uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen. 

 
Testen uitgevoerd door de GGD 24-09-2020 

t/m 
30-09-2020 

Totaal vanaf 
01-06-2020 

Aantal geteste personen teststraat Purmerend  2.263 18.384 

Aantal geteste personen teststraat Zaandam  2.017 19.761 

Aantal geteste personen teststraat Volendam (17/8-13/9)  3.713 

Aantal Prioriteit bemonstering beroepsgroepen 524 623 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  4.804 42.481 

Totaal aantal thuistesten 21 192 

 
Het percentage positieve uitslagen lag in de laatste week op 5%.  
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR11/positief-geteste-mensen
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Vanaf maandag 5 oktober 2020 krijgen de GGD’en substantieel meer labcapaciteit voor testafnames. De extra 
labcapaciteit zit vooral bij labs in Duitsland en België. Voor GGD Zaanstreek-Waterland betekent dit dat we 
vanaf dinsdag 6 oktober een uitbreiding van de testcapaciteit krijgen met 350 testen per dag naar een totale 
capaciteit van 950 per dag. De verdeling over de teststraten is dan: 350 testen in Zaandam, 600 testen in 
Purmerend. In Purmerend wordt in de huidige teststraat een extra testlaan geopend. De testen blijven (min of 
meer) binnen de huidige openingstijden afgenomen worden. De verwachting is dat de testcapaciteit de komende 
weken verder opgeschaald kan worden. De GGD kijkt ondertussen naar de logistieke mogelijkheden om, bij 
verdere opschaling, ook de testcapaciteit in de teststraat in Zaandam te kunnen vergroten.  
 
Sinds 21 september is het mogelijk voor zorgmedewerkers en leraren om met voorrang te testen. De capaciteit 
die hiervoor beschikbaar is in de teststraat in Purmerend is op alle dagen nog voldoende geweest. De GGD ziet 
een duidelijke afname van de vraag naar prioriteitstesten in het weekend en op maandag.  
 
Capaciteit bron- en contactonderzoek (BCO) 
De GGD heeft alle bron- en contactonderzoeken in de afgelopen week kunnen uitvoeren volgens het 
risicogestuurd BCO. Gezien de toename van het aantal besmettingen, heeft de GGD opnieuw een beroep 
gedaan op ondersteuning vanuit de landelijke capaciteit. Omdat het in een aantal andere regio’s drukker is dan 
in onze regio, was het op 5 dagen niet mogelijk hier gebruik van te maken. Sinds 1 oktober krijgt de GGD wel 
weer landelijke ondersteuning.  
 
Onderzoek naar vermiste testbuisjes afgerond 
Op 3 september 2020 hebben 135 mensen zich laten testen op het coronavirus bij GGD Zaanstreek-Waterland 
in de teststraat Purmerend. Hun testbuisjes zijn echter vermist geraakt. Dit is voor de GGD reden geweest een 
intern onderzoek op te starten. Ondanks grondig onderzoek naar de vermissing en intensief contact met de 
interne en externe partijen zijn de testbuisjes niet gevonden en blijft de oorzaak van de vermissing onduidelijk. 
De conclusie van de onderzoekscommissie dat de vermissing van deze testbuisjes een incident betreft. De 
onderzoekscommissie vindt het incident, na systematisch onderzoek van de gebeurtenissen, wel vermijdbaar. 
Het incident had voorkomen kunnen worden met organisatorische en procedurele maatregelen. De GGD heeft 
lering uit dit incident getrokken. De GGD heeft verbetermaatregelen genomen, zowel in de procedures als in de 
informatie en instructie naar de medewerkers.  
 
Uitdagingen voor de kinderopvang: hoe houden toezicht en handhaving hier rekening mee 
Op dit moment lopen kinderopvangorganisaties aan tegen de effecten van het weer stijgend aantal Covid-19 
besmettingen. Medewerkers in de kinderopvang vallen niet onder de groep die met voorrang kan testen. Het 
snel testen van medewerkers is daarom niet altijd mogelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat er tijdelijk lokaal een 
tekort aan pedagogisch medewerkers ontstaat. Het opvangen van dit tekort met voldoende geschoolde en 
bekende medewerkers lukt mogelijk niet in alle situaties. Het Ministerie van SZW, VNG en GGD GHOR NL 
benadrukken dat het belangrijk is om bij het uitvoeren van toezicht en handhaving de uitzonderlijke situatie als 
gevolg van Covid-19 goed mee te wegen. Uitgangspunt voor de toezichthouders blijft dat er ook in deze 
coronatijd sprake moet zijn van verantwoorde kinderopvang. Op dit moment is er in onze regio nog geen sprake 
van een substantieel tekort aan pedagogisch medewerkers. Mocht dit voor gaan komen, dan zal van geval tot 
geval een eventuele overtreding in het licht van de pandemie worden bekeken. Houders van 
kinderopvangorganisaties zijn door de GGD geïnformeerd over de werkwijze voor de komende tijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ontwikkelingen-bron-en-contactonderzoek/
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Bestuur en beleid 
 
Toezicht & handhaving 
Sinds 29 september zijn nieuwe strenge maatregelen van kracht om het toenemende aantal 
coronabesmettingen terug te brengen. Om ervoor te zorgen dat toezicht en handhaving hier goed op aansluit, 
zijn het bestaande handhavingskader en aanvullende uitvoeringsafspraken tegen het licht gehouden. In het 
kader van toezicht houden op de regels wordt er vanuit de gemeente en politie zoveel als mogelijk ingezet op 
preventie. Zo zijn er gesprekken met horecaondernemers en sportclubs om de nieuwe maatregelen toe te 
lichten. Gesprekken met zalencentra en bouwmarkten vinden ook plaats. Dit allemaal om zoveel mogelijk aan de 
voorkant samen met ondernemers en organisaties duidelijk te hebben wat er verwacht wordt. 
 
Het toezicht houden en handhaven van de maatregelen kost capaciteit. Op lokaal niveau wordt dit vormgegeven 
en op dit moment is er geen bestuurlijk knelpunt. De verschillende gemeenten geven aan dat binnen de eigen 
organisatie met betrokken burgemeester keuzes worden gemaakt over prioriteiten. Het RBT heeft 
kennisgenomen van de aandacht en invulling vanuit de gemeenten op het toezicht en handhaven van de nieuwe 
maatregelen. 
 
Geen uitzondering voor theaters en concertzalen in Zaanstreek Waterland 
De voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft besloten voorlopig geen gebruik te maken van 
de door het kabinet geboden mogelijkheid om ‘gebouwen van groot belang’ een ontheffing te verlenen op de 
maximale groepsgrootte. Nadat met name theaters de vraag om een ontheffing neerlegden, is deze optie tot 
maatwerk afgewogen en is besloten om met de snel stijgende cijfers de volksgezondheid voorop te zetten. De 
komende drie weken moet het effect van de nieuwe maatregelen eerst blijken voor er ruimte is voor 
ontheffingen.  
 
De nieuwe maatregelen die dinsdag 29 september zijn ingegaan zijn nodig om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte te verminderen en het 
aantal contactmomenten tussen mensen te beperken. Er wordt alles op alles gezet om de reguliere medische 
zorg, maar ook de coronazorg beheersbaar te houden. Maar tegelijkertijd willen we ook graag dat het gewone 
leven en de economie zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dat is een duivels dilemma. Op dit moment zien wij 
als veiligheidsregio, met het oog op de volksgezondheid en de continuïteit van de zorgverlening, geen andere 
mogelijkheid dan de maatregelen te handhaven en dus geen uitzonderingen te maken. 
 
Aanwijzingsbesluit gebieden en geluidsapparatuur en aangepaste noodverordening 
De afgelopen periode hebben in het Twiske illegale feesten plaatsgevonden waarbij de anderhalve meter 
maatregel niet in acht werd genomen. Ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus wil de 
veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland beter op dergelijke feesten kunnen handhaven. Daarom heeft de 
veiligheidsregio met ingang van 2 oktober een verbod ingesteld om geluidsapparatuur mee te nemen naar het 
Twiske en is met ingang van 2 oktober het Twiske verboden gebied tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s 
ochtends. De aanwijzingsbesluiten gebieden en geluidsapparatuur vindt u op www.vrzw.nl.  
 
Daarnaast is de noodverordening die geldt vanaf 30 september 2020 18.00 uur aangepast. De aanpassing in de 
noodverordening heeft betrekking op de het maximaal aantal personen die bij een huwelijksvoltrekking aanwezig 
mogen zijn. U vindt de aangepaste versie op www.vrzw.nl.3 
 
 

Samenleving en veerkracht 
 
Advies mondkapjes 
Het dringende advies van het Kabinet is dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen 
in publieke binnenruimte. Ook overheidsgebouwen worden expliciet genoemd. Het Regionaal Beleid Team vindt 
het wenselijk om regionaal een beleidslijn te hebben hoe gemeenten (en gelieerden zoals VrZW en GGD) 
omgaan met betrekking tot dit advies. 

http://www.vrzw.nl/
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Besloten is om de volgende gedragslijn te hanteren: 

- Thuiswerken is de norm, alleen indien noodzakelijk wordt op locatie gewerkt 
- Moet je toch op een locatie werken en loop je door een voor publiek toegankelijke ruimte (zoals 

bijvoorbeeld een publiekshal), draag dan een mondkapje. 
- Bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Bezoekers worden niet geweigerd als ze geen 

mondkapje dragen. 
 
Gemeenten en gelieerden zetten dit in hun eigen organisatie verder uit. 
 
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      mr. F.H.J. Strijthagen 
Directeur Veiligheidsregio    Directeur Publieke Gezondheid 
 


