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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 23, 26 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 941 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 25 juni 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. 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. 
 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In de week van donderdag 18 t/m woensdag 24 juni zijn 1014 mensen getest, waarvan 2 door middel van een 
thuistest. In onderstaande overzicht staat het totaal aantal afgenomen testen en positieve uitslagen in onze regio 
sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd kan worden 
aan het totaal aantal geteste personen. 
 

Cijfers coronatesten en uitslagen 1 t/m woensdag 24 
juni 
 

Aantal 

Thuistesten vanaf 1 juni    14 

Testen in de teststraat vanaf 1 juni 3126 

Positieve uitslagen vanaf 1 juni 40 
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GGD GHOR NL geeft wekelijks een landelijke update van het aantal geplande en uitgevoerde coronatesten door  
GGD-en. Landelijk zijn tot en met zondag 21 juni 168.668 mensen door GGD-en getest sinds 1 juni.  
 
De regio’s kunnen op dit moment het aantal positieve testuitslagen goed aan en BCO’s worden snel opgepakt. 
Om op landelijk niveau tot voldoende capaciteit voor BCO te komen, werkt GGD GHOR Nederland samen met 
het Rode Kruis en de alarmcentrales (de laatste gecoördineerd door SOS International). Op dit moment zijn de 
eerste mensen vanuit SOS en Rode Kruis opgeleid met hulp van en bij een aantal GGD’en. Daarnaast werken 
de GGDGHOR Nederland met het Rode Kruis en SOS International aan een opschalingsplan om op hele korte 
termijn landelijk op te schalen naar (potentieel) maximale aantallen.  
 
Kinderopvang volledig open en ‘normale’ toezicht hervat  
Nu alle kinderopvang weer volledig open, pakt ook het toezicht geleidelijk aan de ‘normale’ werkwijze weer op. 
Omdat sinds de uitbraak van het coronavirus veel inspectiebezoeken zijn uitgesteld, zal het toezicht in eerste 
instantie de focus leggen op de inspecties die het meest dringend zijn.  
 
De kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving gelden onverkort. Het is mogelijk dat 
de naleving van een aantal kwaliteitseisen nog enige tijd onder druk blijft staan ten gevolge van de coronacrisis. 
Hier wordt in toezicht en handhaving rekening mee gehouden.  
Toezichthouders gaan weer zoveel als mogelijk locatiebezoeken uitvoeren, uiteraard met inachtneming van de 
RIVM richtlijnen. Het LCTK heeft vorige week met dit doel voor de toezichthouders de richtlijn veilig op inspectie 
tijdens de corona-crisis opgesteld.  
 
Problematiek besmettingen slachthuizen 
Rondom de problematiek met betrekking tot coronabesmettingen in slachthuizen is intensief overleg gaande 
tussen diverse ministeries, waaronder VWS en LNV. De ministeries werken gezamenlijk aan een beleidsnotitie 
waarin wetgeving, rollen en verantwoordelijkheden en ook kwetsbare sectoren aan bod gaan komen.  
De noodzaak daartoe is evident; veel partijen spelen in het vraagstuk een rol. Gemeenten, GGD’en, 
Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW en NVWA, ILT, Arbo artsen en de betreffende bedrijven zelf met eigen 
verantwoordelijkheden. De beleidsnotitie moet de kop vormen op een operationeel plan van aanpak.  
 
Factsheet onderzoek VVT-bezoekregeling  
De Academische Werkplaatsen Ouderen hebben een eerste factsheet over hun onderzoek naar de verruiming 
van de bezoekregeling in de VVT gepresenteerd. De GGD’en dragen aan dit onderzoek bij, door in de eerste 
versoepelingsfase locaties door te geven en door te melden indien er een nieuwe besmetting in de locatie heeft 
plaatsgevonden.  
 
IFV rapportage “COVID-19: Directeuren Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit”  
Het is een grote uitdaging voor de Nederlandse zorg om de balans te vinden in een situatie waarbij de reguliere 
zorg weer opgestart moet worden, terwijl het coronavirus niet op korte termijn, of misschien wel nooit, zal 
verdwijnen. Wat is in de coronacrisis van invloed op zorgcontinuïteit? Het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV 
heeft dit onderzocht door te spreken met Directeuren Publieke Gezondheid en experts bij de GHOR.  
Uit de gesprekken komen inzichten naar voren die bij een uitbraak als deze voor een enorme uitdaging zorgen 
qua crisisbeheersing en zorgcontinuïteit. Deze inzichten zijn verwerk in een rapport: COVID-19: Directeuren 
Publieke Gezondheid en GHOR over zorgcontinuïteit. 
 
 
 

  

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate-cijfers-coronatests-bij-de-ggden/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate-cijfers-coronatests-bij-de-ggden/
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/06/Richtlijn-Veilig-op-inspectie-tijdens-de-corona-crisis-HV.pdf
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/06/Richtlijn-Veilig-op-inspectie-tijdens-de-corona-crisis-HV.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/d472feeb-825e-4098-adb1-aff3307a41d5/Factsheet_Dieptemonitoring_bezoekregeling_11_29_mei.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200605-IFV-rapport-DPG-en-GHOR-over-zorgcontinuiteit.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200605-IFV-rapport-DPG-en-GHOR-over-zorgcontinuiteit.pdf


   
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
Bestuur en beleid 
 
Verzoek compensatieregeling voor Veiligheidsregio en Veiligheidsberaad 
Het Veiligheidsberaad heeft de minister van VWS verzocht om compensatie van de gemaakte meerkosten door 
de coronacrisis bij de Veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
maakte haar kosten inzichtelijk. Een extern onderzoeksbureau inventariseert de kosten landelijk. We wachten nu 
op het besluit van de minister. 
 
Voortgang Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 
De minister van VWS informeerde de voorzitter van de Tweede Kamer per brief dat de Tijdelijke wet 
maatregelen Covid-19 niet per 1 juli inwerking treedt. Verwacht wordt dat dit rond 1 oktober zal zijn. De Tijdelijke 
wet maatregelen Covid-19 moet de huidige noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus vervangen. 
 
Landelijke lijn voor aansprakelijkheidsstellingen 
Het Veiligheidsberaad heeft Advocatenkantoor AKD gevraagd om te inventariseren welke soort 
aansprakelijkheidsstellingen er kunnen komen uit de ingezette coronamaatregelen. AKD stelt een standaard 
reactie op die veiligheidsregio’s uniform kunnen inzetten als zij aansprakelijkheidsstellingen ontvangen. Naast de 
uniforme reactie wil het Veiligheidsberaad graag een gezamenlijk dossier opstellen. In het aankomende 
Veiligheidsberaad wordt het proces hiervoor verder besproken. 
 
Uniforme aanpak WOB-verzoeken 
In het Veiligheidsberaad van maandag 22 juni 2020 is besloten dat alle verzoeken op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (WOB-verzoeken) op landelijk niveau worden afgestemd. Dit om uniformiteit te 
waarborgen. 
 
Nieuwe noodverordening per 1 juli 2020 
In de persconferentie van 24 juni 2020 gaf premier Rutte aan dat we opnieuw een stap kunnen zetten in de 
corona-aanpak. We gaan van een intelligente lock-down naar meer ruimte met algemene regels voor binnen en 
buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Om deze regels goed uit te kunnen 
voeren geldt per 1 juli 2020 een nieuwe noodverordening. Momenteel werkt men op landelijk niveau aan het 
aanwijzingsbesluit hiervoor. Begin volgende week verwachten we de nieuwe noodverordening te publiceren op 
www.vrzw.nl en te delen via onze gebruikelijke kanalen. 
 
Per 1 juli meer ruimte met algemene regels 
Een grotere versie van de landelijke infographic op de volgende pagina vindt u via deze link. 
 
  

http://www.vrzw.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/onderwerpen/coronavirus/socials/200624-nkc-maatregelen-rgb-1080x1350.png?downloa
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Samenleving en veerkracht 
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 15 juni tot maandag 22 juni 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 2 

Handhaving BOA’s 2 

N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk 
aantallen. 
 
 
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 


