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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 28, 4 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 1282 vastgestelde besmettingen in de regio Zaanstreek-Waterland.  
Stand op 3 september 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 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 3 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aantal geteste personen 13-08-2020 t/m 19-08-2020  

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  820 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam  379 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam 1813 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  2633 

Totaal aantal thuistesten 10 
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AAantal geteste personen vanaf 1 juni 2020  

Teststraat Purmerend  11654 

Teststraat Zaandam vanaf 6 juli 2020 11572 

Teststraat Volendam vanaf 17 augustus 2224 

Totaal geteste personen in teststraten  25450 

Thuistesten  114 

Aantal positieve uitslagen  306 

 
Vanaf 12 augustus kunnen mensen zelf online een afspraak voor een coronatest maken. Hierdoor steeg het 
aantal afgenomen testen. Ook zien we een ´persconferentie effect´: als de minister oproept tot testen dan stijgt 
het aantal afspraken. De afgelopen week verrichtten we gemiddeld 550 testen per dag. Sinds 17 augustus is er 
een tijdelijke corona-testlocatie in Volendam.  
In Zaanstad en Purmerend nam het aantal besmetting afgelopen week toe met 13 en 12. Edam-Volendam, 
Oostzaan en Wormerland hadden 1 besmetting, Waterland 2. Beemster en Landsmeer telden geen 
besmettingen. Het percentage positieve uitslagen lag deze week rond 1,6%.  

 
Capaciteit teststraten  
De testcapaciteit is vanaf maandag 17 augustus 2020 als volgt: 
Zaandam  Rond 300 per dag 
Purmerend  Rond 130 per dag 
Volendam  Rond 130 per dag  
De totale testcapaciteit is gemiddeld 550 per dag. De GGD is in staat om deze capaciteit verder uit te breiden 
naar 1400 tests per dag. Echter, de capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is beperkt. 
Daarom heeft het ministerie van VWS verzocht het aantal testen niet te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat we 
inwoners van de regio niet altijd binnen 24 uur kunnen testen.  
Vanuit VWS wordt in verband met zorg continuïteit geadviseerd voorrang te geven aan zorgmedewerkers. Dat is 
in onze regio daarom georganiseerd. Er is grote druk om ook voorrang te geven aan onderwijspersoneel en 
medewerkers van de kinderopvang.   

Als mensen online een testafspraak maken, krijgen ze niet altijd de dichtstbijzijnde testlocatie aangeboden. Een 

van de oorzaken is dat mensen tijdens het maken van een testafspraak maximaal drie ‘unieke’ opties 
aangeboden krijgen. Deze opties worden tijdelijk gereserveerd en komen weer vrij zodra betreffende persoon 

een andere optie heeft gekozen. Op momenten dat het erg druk is op de site en veel mensen op hetzelfde 

moment een afspraak willen maken, is de kans groter dat de website opties aanbiedt die verder van huis liggen. 
 

Aantal geteste personen 20-08-2020 t/m 26-08-2020  

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  871 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam  893 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam 2106 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  3870 

Totaal aantal thuistesten 18 

  

Aantal geteste personen 27-08-2020 t/m 02-09-2020  

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  934 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam  952 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam 1998 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  2932 

Totaal aantal thuistesten 22 
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Capaciteit bron- en contactonderzoek  
Op dit moment is er voldoende capaciteit om het bron- en contactonderzoek te verrichten voor de regio 
Zaanstreek-Waterland. De verwachting is dat er in het najaar meer capaciteit voor het bron- en 
contactonderzoek nodig is. Landelijk is GGD GHOR Nederland samen met de 25 GGD’en bezig om 
voorbereidingen te treffen voor verdergaande opschaling per 1 oktober, zowel regionaal als landelijk. Minister De 
Jonge (VWS) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Testen en traceren: samen strategisch de 
Corona-pandemie bestrijden. Brieven over de doorontwikkeling en versnelling van de opschaling van de 
capaciteit voor het bron- en contactonderzoek vormen bijlagen van deze brief. 
 
Coronatest uitslag  
Mensen kunnen sinds 12 augustus online of telefonisch een afspraak maken voor een coronatest. Ze kunnen de 
uitslag ook online of telefonisch krijgen. Dit geven ze bij het online maken van de afspraak of via 0800-1202  
aan. De geteste mensen ontvangen een e-mail wanneer de uitslag klaar staat. Vervolgens loggen ze met hun 
DigiD in op coronatest.nl om de uitslag te bekijken. Ook wanneer ze hebben aangegeven de uitslag graag 
telefonisch te ontvangen, kunnen ze de uitslag inzien door met hun DigiD in te loggen via coronatest.nl. Als ze 
dit doen voordat ze gebeld zijn, dan sluit het dossier automatisch en worden ze niet meer gebeld. 
Is de uitslag positief? Dan belt de GGD altijd en start direct het bron- en contactonderzoek.  
 
Beddencapaciteit IC 
Het aantal opnames COVID-patiënten in de ziekenhuizen in de regio is gelukkig beperkt. Hierdoor zijn er geen 
problemen met de capaciteit van de IC-bedden. 
     
Toegankelijker maken testproces 
GGD GHOR Nederland is met Ieder(in) - de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, 
verstandelijke beperking of chronische ziekte - in gesprek over het toegankelijker maken van het testproces. 
Voor doven en slechthorenden onderzoeken ze met VWS hoe de gesprekken vanuit het regionale en landelijke 
callcenter soepeler kunnen verlopen door het faciliteren van een ‘teletolk service’. Dit betreft ook de gesprekken 
voor het bron- en contactonderzoek. 
Door de beschermende kleding van het personeel op de testlocaties kunnen slechthorenden de uitleg slecht 
verstaan en kunnen doven niet liplezen. Daarom wordt er ook gekeken naar het ontwikkelen van een 
(geplastificeerde) ‘communicatiekaart’ voor de testlocatie, met een uitleg van het testproces door eenvoudige 
taal en plaatjes. Een dergelijke communicatiekaart kan ook helpen bij kinderen en mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking. 
 
Lancering CoronaMelder 
Sinds 17 augustus testen vijf GGD-regio’s in het oosten van het land de Coronamelder. Minister De Jonge 
(VWS) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de CoronaMelder. Het ministerie 
van VWS was voornemens CoronaMelder op 1 september landelijk te introduceren. Het kabinet heeft besloten 
tegemoet te komen aan de wens van de Autoriteit Persoonsgegevens om landelijke introductie aan te houden 
tot de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 in werking is getreden. Tot dat moment zal de praktijktest 
doorlopen zoals deze nu is vormgegeven in de vijf testregio’s.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
In verschillende regio’s in het land lijkt onrust te ontstaan over de beschikbaarheid van voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Daar is momenteel echter geen reden toe. Het Landelijk Centrum Hulpmiddelen (LCH) 
geeft aan dat de huidige voorraad ruim voldoende is om aan de huidige vraag inclusief die bij een mogelijk 
tweede golf van besmettingen te voorzien. 
 
 
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z15191&did=2020D32748
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z15192&did=2020D32751
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Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19 
Vanaf 1 september is het 'Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en COVID-19' operationeel. Het platform is 
een samenwerking tussen de veiligheidsregio’s, de Inspectie SZW, de NVWA, het RIVM en de GGD. Het 
platform kijkt naar de woon-, werk- en vervoersomstandigheden van arbeidsmigranten, geeft een operationeel 
landelijk beeld, gaat preventieve bedrijfsbezoeken afleggen, zal repressief optreden bij brandhaarden en 
faciliteert bij de grensoverschrijdende samenwerking op dit thema. Klachten of signalen over de veiligheid in 
relatie tot het coronavirus en arbeidsomstandigheden kunnen gemeld worden aan de Inspectie SZW, ook 
anoniem, of via 0800-5151. Daarnaast heeft elke Veiligheidsregio een contactpersoon 'Arbeidsmigranten en 
COVID-19'. Misstanden die verdere verspreiding van het virus in de hand kunnen werken, kunnen ook bij hen 
gemeld worden. 
 

Bestuur en beleid 
 
Persconferentie dinsdag 1 september: Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding van het virus 
Minister-President Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben afgelopen dinsdag in een persconferentie de 
stand van zaken over het COVID-19 virus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het 
begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Een van 
de belangrijkste punten was dat de aanpak voor een deel verschuift van de landelijke overheid naar de 
veiligheidsregio’s. Ook de aanpak in verzorgingstehuizen wordt anders.  
Tenslotte wordt het coronadashboard steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september staan daar nu ook 
de cijfers per gemeente op. Zo wordt het steeds beter mogelijk om lokaal maatregelen te treffen. Een compleet 
overzicht vindt u hier.  
 
Terugkoppeling Veiligheidsberaad 31 augustus 2020 
Op 31 augustus vond wederom een vergadering van het Veiligheidsberaad plaats. In deze vergadering werd 
veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het hierboven genoemde dashboard, waarbij nadrukkelijk wordt 
ingezet op het krijgen van inzicht in de regionale/lokale situatie, zodat het mogelijk is om steeds meer tot een 
mix van landelijke en regionale maatregelen te komen. Ook de capaciteit van de laboratoria was onderwerp van 
gesprek: VWS stuurt aan op het met spoed vergroten van de capaciteit en het onderzoeken van extra structurele 
maatregelen voor de langere termijn, waarbij o.a. gekeken wordt naar innovatieve wijzen van testen en 
mogelijkheden tot uitwijk in het buitenland.  
In het Veiligheidsberaad werd de vraag gesteld of er voldoende mogelijkheden zijn voor quarantaineplekken bij 
een uitbraak is een asielzoekerscentrum. Voor VrZW is deze uitwijk inmiddels, mocht dit in de toekomst nodig 
zijn, via de directeur Publieke Gezondheid georganiseerd. 
Met betrekking tot evenementen in de komende (feest)maanden is benadrukt dat de vastgestelde handreiking 
evenementen van toepassing blijft. Daarnaast is verzocht een toetsingskader winterterrassen op te stellen.  
 
Bestuurlijke afstemming tussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en 
Kennemerland 
Op initiatief van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een bestuurlijk afstemmingsoverleg tussen de 
regio’s plaatsgevonden. Aanleiding voor dit overleg is gelegen in maatregelen die Amsterdam-Amstelland 
momenteel al treft, of mogelijk in de toekomst wil treffen, en de gevolgen hiervan op de omliggende regio’s. 
Afgesproken is dat er te allen tijde over maatregelen gecommuniceerd wordt, op operationeel en op bestuurlijk 
niveau – ook wanneer de maatregelen met spoed worden afgekondigd. Dit, om de buren niet met situaties te 
overvallen. Ook de directeuren Publieke Gezondheid worden hierbij betrokken; de adviezen van de GGD’s zijn 
leidend bij het nemen van nieuwe maatregelen. De Operationeel leiders van de drie regio’s hebben wekelijks 
afstemmingsoverleg en mogelijk sluit ook veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek hier op aan.  
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/01/kabinet-staat-stil-bij-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
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Voorstel: Lessons learned 
Op initiatief van de minister van VWS is onlangs een kamerbrief over de lessons learned verschenen: op advies 
van een gezelschap van uiteenlopende experts zijn de lessen uit de eerste maanden van de crisis getrokken. 
Aan het gezelschap is nadrukkelijk gevraagd om kritiek om wat ‘anders’ zou moeten. Op hoofdlijnen zijn hieruit 
vier punten gedestilleerd die het kabinet in de volgende fase wil versterken: 

1. Testen en traceren structureel beter: Snel opschaalbare testcapaciteit, innovatieve & snelle testen, 
organisatorische en personele versterking. 

2. Maak antwoorden beter vindbaar: Meer zichtbare communicatie in openbare ruimte en het ontwikkelen 
van een aanvullend centraal verhaal, vertaald naar specifieke doelgroepen en situaties. 

3. Zelf hulpmiddelen gaan maken: Duidelijkheid schetsen over rol LCH en zorgaanbieders op gebied van 
inkoop, beter cijfermatig inzicht in toekomstige vraag, aanhouden ‘ijzeren voorraad’ hulpmiddelen en 
meer capaciteit voor eigen productie. 

4. Reguliere zorg op peil houden: Contact (huis)arts altijd mogelijk, nieuw zorgpersoneel werven, online 
zorgverlening onderzoeken. 

De uitgebreide rapportage is te vinden via 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/01/kamerbrief-over-lessons-learned-covid-19 
 
 

Samenleving en veerkracht 
 
Naleving van de coronamaatregelen 
Er wordt continu gemonitord hoe de coronamaatregelen in onze regio worden nageleefd. De afgelopen weken 
zagen we helaas enkele incidenten bij horecagelenheden. Hoewel de horecaondernemers er veel aan doen om 
de maatregelen goed toe te passen, zijn er toch bij een aantal ondernemers overtredingen van de 
Noodverordening geconstateerd.  
Dit heeft er toe geleid dat de voorzitter van de veiligheidsregio in de afgelopen weken een aantal bestuurlijke 
maatregelen heeft moeten opleggen. Gemeenten en horecaondernemers zijn met elkaar in gesprek om te kijken 
hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.  
 
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.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/01/kamerbrief-over-lessons-learned-covid-19

