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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 21, 12 juni 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 912 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 11 juni per gemeente: 
 

 
 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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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. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen 
zou mogen verwachten. 
Inmiddels is een sterke afname te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-klachten. 
Die terugloop is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 
Coronatesten en bron- en contactonderzoek 
Er waren ook de afgelopen week nog wat aanloopproblemen met het landelijk coronatest afsprakennummer. 
Niet iedereen ontving de uitslag van de test binnen 48 uur. De oorzaak lag onder meer in het testafspraken- en 
registratiesysteem CoronIT. Er is hard gewerkt om de achterstanden weg te werken en de geteste personen van 
de uitslag te voorzien.  
 
In de periode van 4 tot en met 10 juni ontvingen we in onze teststraat gemiddeld ongeveer 150 mensen per dag 
voor een test. In het weekend werd minder vaak gebeld voor een afspraak, wat resulteerde in een lager aantal 
testen op zondag en maandag.  
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Datum Do 4 juni Vrij 5 juni Zat 6 juni Zon 7 juni Ma 8 juni Di 9 juni Woe 10 
juni 

Aantal 
afgenomen 
testen 

174 154 156 49 96 144 163 

 
Het aantal positief geteste personen is landelijk,  en ook in onze regio, lager dan vooraf is beraamd en ligt rond 
de 2 % landelijk en in onze regio net boven de 1%.  
 
Proefversie VWS-coronadashboard gereed  
Het ministerie van VWS heeft een proefversie van het coronadashboard gepubliceerd. Het dashboard brengt 
verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een 
schatting van het aantal besmettelijke mensen. Iedereen in Nederland kan straks in één oogopslag zien wat de 
stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het 
dashboard wil de overheid een eventuele tweede golf van het virus sneller en preciezer kunnen opsporen en 
bestrijden. Naar verwachting zal dit dashboard de dagelijkse communicatie van het RIVM en de cijfers van GGD 
GHOR Nederland over de testaantallen gaan vervangen. Het dashboard is nog een proefversie, waarin nog niet 
alle gegevens zijn opgenomen. In de tweede helft van juni moet het dashboard volledig functioneren.  
 
Corona-zorgunits Zaanstreek-Waterland per 3 juni gesloten 
Alle drie de Covid-19 zorgunits in Zaanstreek-Waterland (De Zorgcirkel Meeuwvleugel 
Purmerend, De Zorgcirkel Dijklander Purmerend en Evean Recura ZMC Zaandam) zijn 
per 3 juni gesloten. De zorgunits waren ingericht voor de opvang van (ex)COVID-19 patiënten. Ook konden 
specifieke groepen cliënten, bijvoorbeeld uit de gehandicaptenzorg er terecht.  Het voordeel van sluiten is dat er 
meer opnamecapaciteit komt voor reguliere cliënten die (zware) verpleeghuiszorg nodig hebben. 
 
Als de capaciteit alsnog nodig is kan er binnen 48 uur weer opgeschaald worden. Ook blijven in de regio’s 
Kennemerland en Noord-Holland Noord 2 Covid 19-units beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt om indien 
nodig op deze units terug te kunnen vallen voor inwoners van Zaanstreek-Waterland. 
 
Verdere versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen vanaf 15 juni 
Vanaf 15 juni worden verpleeghuizen geacht de versoepelde bezoekregeling (met één vaste bezoeker per 
bewoner) te hanteren. Dat betekent dat op alle locaties die aan de voorwaarden voldoen, de bewoners dan weer 
bezoek mogen ontvangen. Ook wordt het vanaf dan mogelijk om meerdere bezoekers per bewoner binnen te 
laten. Eerder had de minister aangegeven dat dat pas een maand later zou gebeuren. De belangrijkste 
voorwaarde voor de versoepeling is dat die alleen kan plaatsvinden op afdelingen waar geen besmettingen met 
het coronavirus zijn vastgesteld.  
Het is de bedoeling dat elk verpleeghuis zelf een plan uitwerkt voor de verruiming van de bezoekregeling.  
V&VN heeft samen met onder meer Actiz en Alzheimer Nederland een handreiking ontwikkeld die kan helpen 
per locatie de juiste afwegingen te maken. 
 
De gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de bezoekregeling is geëvalueerd via een monitoring door de 
Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Deze is gericht op de compliance met de bezoekregeling, ervaringen 
in impact op het welbevinden van bewoners, hun naasten en medewerkers. De resultaten hiervan zijn te vinden 
in een rapportage van de monitor.  
 
Algemene Rekenkamer onderzoekt bestrijding coronacrisis 
De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar verschillende aspecten van de bestrijding van de 
coronacrisis, die na de zomer tot publicaties gaan leiden. Eén van de onderzoeken is gericht op het beleid en de 
capaciteit om mensen te testen op het coronavirus en op de ervaringen met de toegang tot de testen. Met de 
onderzoeken naar de bestrijding van de coronacrisis wil de Algemene Rekenkamer gestalte geven aan haar 
overtuiging dat de democratische spelregels ook in tijden van nood hoog in het vaandel moeten blijven staan. 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.venvn.nl/media/zqhlaja0/actiz171_handleiding_bezoekregeling_verpleeghuizen_7.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/5db7f872-ac04-40cd-8392-b49976a4b4e7/Monitor_bezoekregeling_VVT_8_juni_2020.pdf
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Principeakkoord coronaovereenkomst gezond en veilig werken in de jeugdzorg in coronatijd 
Onder meer FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Jeugdzorg Nederland hebben een principeakkoord 
bereikt voor een coronaovereenkomst. In de overeenkomst staan afspraken en aanbevelingen over gezond en 
veilig werken in de jeugdzorg ten tijde van de coronacrisis en erna, waarmee ook de zorg voor kwetsbare 
kinderen gecontinueerd wordt. In de overeenkomst staat onder meer dat werknemers in de jeugdzorg zelf 
mogen bepalen of zij beschermingsmateriaal willen gebruiken. 
 
Geen misbruik datalek infectieradar 
Zaterdag 6 juni kreeg het RIVM een melding van een datalek binnen Infectieradar. Privacygevoelige informatie 
was vindbaar. De leverancier en het RIVM hebben bevestigd dat niemand anders dan de journalist en de aan 
hen meldende beveiligingsexpert gegevens in hebben kunnen zien. Het ging om 49 aanmeldformulieren. Zodra 
het RIVM zeker weet dat de vragenlijsten voortaan veilig worden opgeslagen, wordt de Infectieradar 
gecontinueerd. 
  
De infectieradar is sinds 17 maart actief met 22.000 deelnemers. Deelnemers aan de infectieradar geven één 
keer per week door of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Ook als mensen geen 
klachten hebben, geven ze dit door. Zo kan het RIVM signalen van toename of afname van infecties, waaronder 
besmettingen met COVID-19 eerder oppikken.  
 
Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert handreiking COVID-19 voor bedrijven en werknemers 
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Algemene handreiking COVID-19 gepubliceerd voor bedrijven en 
werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere 
werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt aandacht aan 
maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E. 
 
 

Bestuur en beleid 
 
Veiligheidsberaad - Brief plan van aanpak aanvullend testbeleid medewerkers slachthuizen 
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de brief die de voorzitters Veiligheidsregio ontvingen over de 
situatie rond de COVID-besmettingen in vleesverwerkende bedrijven en de mogelijkheden om daar goede 
maatregelen te treffen. De GGD-en ontvingen het verzoek om een plan van aanpak te maken voor aanvullend 
testbeleid bij alle slachthuizen. Daarop vroeg minister de Jonge de voorzitters Veiligheidsregio per brief om de 
GGD-en hierin te ondersteunen. Dit vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het kader van de bestrijding 
van het coronavirus. In het Veiligheidsberaad van 8 juni 2020 is dit besproken. Het Veiligheidsberaad deelt de 
opvatting dat het noodzakelijk is het testbeleid te baseren op de volgende uitgangspunten: 
- risicogestuurd 
- risicogericht 
- gefaseerd 
- met de professionele inzet die per situatie nodig is. 
 
Het RBT gaf opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor Zaanstreek/Waterland gericht op alle branches 
waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. De Veiligheidsregio coördineert en stel het plan op. Daarbij betrekt 
zij politie, GGD/GHOR, gemeenten en de brandweer. 
 

  

https://fnvsawebprd.blob.core.windows.net/fnvmediacontainer/fnv/files/f8/f88a38e8-78b7-4209-bca8-193106511d70.pdf
https://static.simdash.io/uploads/attachment_file/ca64c65e-23b3-46fa-a204-989fc27c0fd1/45218/handreiking-covid-19.pdf
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Aanpassing noodverordening sanitair en verpleeghuizen 
Vanaf maandag 15 juni 2020 geldt een nieuwe noodverordening COVID-19. De huidige noodverordening wordt 
op een tweetal punten gewijzigd:  
 
- Het verbod op het ontvangen van bezoek voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de 

ouderenzorg wordt per 15 juni 2020 opgeheven voor alle locaties behalve voor locaties waar zich nog één of 
meer COVID-19 besmettingen voordoen. Op die locaties is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden, 
behalve in uitzonderingssituaties. 

- Het verbod op het openhouden van sanitaire voorzieningen komt per 15 juni 2020 te vervallen.  
 
De nieuwe noodverordening is binnenkort op de www.vrzw.nl te vinden.  
 

Samenleving en veerkracht 
 
Intrekking aanwijzingsbesluit Kalverringdijk 
De voorzitter van de veiligheidsregio besloot op vrijdag 5 juni na overleg met Gemeente Zaanstad het 
aanwijzingsbesluit voor de Kalverringdijk in te trekken. Dit omdat het de afgelopen weekenden rustig was in de 
regio en op de Zaanse Schans. Daardoor is het niet meer noodzakelijk om te zorgen voor 1,5 meter afstand 
tussen bezoekers. Hiertoe besloten we eerder de fietsroute bij de Schans af te sluiten.    
 
Gemeente Zaanstad bekijkt samen met belanghebbenden als Stichting de Zaanse Schans, Gemeente 
Wormerland en de Fietsersbond welke alternatieve oplossingen ze kunnen bedenken om enerzijds de 1,5 meter 
afstand te waarborgen tijdens drukke momenten en anderzijds ervoor te zorgen dat de (brom)fietsers hun weg 
op een goede manier kunnen blijven vervolgen. Het intrekkingsbesluit vindt u op www.vrzw.nl.  
 
Bestuurlijke nieuwsbrief tijdens de zomervakantie 
Tot aan de zomervakantie (4 juli) ontvangt u de bestuurlijke nieuwsbrief iedere vrijdag. Tijdens de zomervakantie 
(4 juli tot 15 augustus 2020) verschijnt de bestuurlijke nieuwsbrief alleen als er belangrijke informatie is die wij 
met u willen delen.  
 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u op deze wijze 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 

http://www.vrzw.nl/
http://www.vrzw.nl/

