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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 24, 3 juli 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 947 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 2 juli 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. 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 25 juni t/m woensdag 1 juli zijn 1069 mensen getest, waarvan 9 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  van 1 juni t/m woensdag 1 juli 
 

Aantal 

Thuistesten vanaf 1 juni    23 

Testen in de teststraat vanaf 1 juni 4195 

Positieve uitslagen vanaf 1 juni 41 
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Openen tweede teststraat 6 juli 
Op maandag 6 juli opent in Zaandam de tweede Coronatest ‘drive in’ in de regio Zaanstreek-Waterland.  
De locatie is gelegen op de parkeerplaats aan de Ronde Tocht 11, 1507 CC in Zaandam. De reistijd vanuit de 
Zaanstreek naar de teststraat in Purmerend leidde tot praktische barrières. De testfaciliteit in de Zaanstreek 
biedt hiervoor nu uitkomst. 
 
Omliggende bedrijven en omwonenden zijn deze week per brief geïnformeerd over de opening van de teststraat. 
De GGD neemt, net als bij de teststraat in Purmerend, allerlei voorzorgsmaatregelen in het kader van 
bescherming. Zo wordt de te testen persoon gevraagd om zo mogelijk per auto te komen en dragen de 
medewerkers van de GGD beschermende kleding. Omwonenden hoeven zich daarom niet ongerust te maken 
over besmettingsgevaar. Er kan door de coronatest ‘drive in’ meer autoverkeer in de directe omgeving komen. 
Dit zal de GGD in goede banen leiden samen met de gemeente Zaanstad. 
 
Coronatest website voor het online maken van afspraken 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de coronatest website. Via coronatest.nl kan straks iedereen 
die beschikt over een DigiD-login een afspraak voor een coronatest maken en het (negatieve) testresultaat 
inzien. De website is zowel geschikt voor mobiel gebruik als voor gebruik op een computer. Bij het maken van 
een afspraak kan iemand aangegeven op welke postcode hij/zij op dat moment verblijft. Het systeem geeft dan, 
op basis van die postcode, drie suggesties voor een afspraakplaats en - tijd. De datum van lancering van de 
website is nog niet bekend. 
 
Testafspraken voor kinderen 
Testafname bij, met name jonge, kinderen kan ingrijpend zijn. Om professionals op het gebied van 
infectieziekten en jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang van de juiste informatie te voorzien is een korte 
handreiking ontwikkeld. Deze is samengesteld door GGD GHOR Nederland, RIVM, AJN, LOI en artsen 
Infectieziektebestrijding. In de handreiking staat duidelijk uitgelegd wat de afspraken zijn bij het testen van 
kinderen.  
 
Buitenlandse toeristen in Nederland met COVID-19 klachten 
GGD GHOR Nederland heeft, in afstemming met alle Directeuren Publieke Gezondheid, beleid opgesteld over 
hoe om te gaan met buitenlandse toeristen in Nederland die corona gerelateerde klachten hebben. Een paar van 
de belangrijkste uitgangspunten zijn, conform de RIVM-richtlijn:  
 

• Buitenlandse toeristen kunnen zich bij klachten die passen bij COVID-19 laten testen in de reguliere 
teststraten van de GGD’en. 

• De betreffende GGD voert het bron- en contactonderzoek uit en informeert de contacten die in Nederland 
wonen of verblijven. Voor deze contacten gelden de Nederlandse maatregelen.  

• Toeristen die positief getest zijn op COVID-19 dienen in isolatie te gaan en mogen dus niet reizen of 
terugkeren naar land van herkomst in deze periode. Ze verblijven in principe op hun laatste verblijfplaats in 
Nederland. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kijken de GHOR en Bevolkingszorg naar een maatwerk oplossing 
in de regio, eventueel samen met onze buurregio’s. Mochten isolatie op de laatste verblijfplaats of een 
maatwerk oplossing in de regio niet mogelijk zijn, dan is dit een mogelijk alternatief. 

 
Er wordt landelijk gerekend op maximaal 1.000 toeristen per dag die zich gaan laten testen. Per 1 juli is het 
tweetalige (Nederlands en Engels) callcenter in werking gesteld. Hierdoor kunnen ook Engelssprekende bellers 
accuraat worden geholpen. 
 
IGZ start onderzoek naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een onderzoek naar de kwaliteit van de teststraten en het bron- 
en contactonderzoek. Omdat het testen en opsporen van infectiebronnen essentieel is voor het inperken van 
een uitbraak van het coronavirus, wil de inspectie zich er van vergewissen dat de GGD’en dit goed uitvoeren.  
  

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/999b2161-aaa0-43c3-bd7d-903507cb2b6f/20200629_Corona_en_testen_jeugdigen_def.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/3a39533c-214a-4717-9916-9acf54490bf8/20200624_Toezicht_teststraten_en_het_bron_en_contactonderzoek_GGD_GHOR_Nederland.pdf
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/3a39533c-214a-4717-9916-9acf54490bf8/20200624_Toezicht_teststraten_en_het_bron_en_contactonderzoek_GGD_GHOR_Nederland.pdf
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Hiermee wil de inspectie een bijdrage leveren aan de voorbereiding op een eventuele tweede golf van  
COVID-19 uitbraken. Meerdere aspecten van het testen en het bron- en contactonderzoek (bco) worden 
getoetst. Het toetsingskader wordt binnenkort vastgesteld. 
 
TV-campagne ‘blijf thuis en laat je testen’ gestart  
Afgelopen zaterdag is de TV-campagne ‘blijf thuis en laat je testen’ van VWS gestart. De Tv-commercial wordt 
tot en met eind juli uitgezonden. Voor deze TV commercial zijn recentelijk opnames gemaakt in de teststraat in 
Purmerend. 

 
Bestuur en beleid 
 
Nieuwe noodverordening: 1,5 meter blijft de norm 
Vanaf woensdag 1 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland: 1,5 meter 
blijft de norm. De basisregels blijven gelden. Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaarden die gelden bij de 
algemene openstelling per 1 juli. Bekijk hier de nieuwe noodverordening. 
 
Plan van aanpak: Beperken van gezondheidsrisico’s COVID-19 bij (concentraties van) arbeidsmigranten 
Het plan van aanpak “Beperken van gezondheidsrisico’s COVID-19 bij (concentraties van) arbeidsmigranten” is 
opgesteld in afstemming met de kolommen Brandweer, GHOR/GGD, Politie en Bevolkingszorg en de 
Veiligheidsdirectie van VrZW. Donderdag 2 juli is het plan van aanpak besproken in het RBT. Het plan van 
aanpak omvat een gezamenlijke aanpak zoals deze binnen de crisisorganisatie van VrZW besproken is.  
Iedere kolom is daarbij een schakel van de ketting waarbij een goede onderlinge samenwerking noodzakelijk is.  
De kolommen stemmen de beheersmaatregelen onderling af, net als het coördineren en uitvoeren ervan.  
We gaan uit van een ketenbenadering en sturen naast regelgeving op het gedrag van arbeidsmigranten, 
uitzendbureaus en werkgevers/inleners. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het voldoen aan de RIVM-
richtlijnen en het zoveel mogelijk het voorkomen van een COVID 19-uitbraak. 
 
Transitie-organisatie na de zomer 
Het bestrijden van de coronacrisis vraagt een andere aanpak dan de standaard crises en rampen, vanwege de 
aard en omvang van de crisis. We weten niet hoe lang het gaat duren. Voorlopig blijven er maatregelen van 
kracht die moeten voorkomen dat er opnieuw een piek ontstaat in de zorg. Het handhaven en inrichten van de 
maatschappij volgens de RIVM-richtlijnen zal waarschijnlijk langdurig nodig blijven. Tegelijkertijd voltrekt zich de 
maatschappelijke crisis en is het voor gemeenten en samenwerkingspartners ‘alle hens aan dek’ om passende 
maatregelen te nemen en ondersteuning te bieden.  
 
In de huidige fase van de crisis is het urgent en belangrijk om als regio gezamenlijk op te trekken op thema’s.  
Dit vraagt commitment. Daarom is onder aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris Gerda Blom 
nagedacht over de vraag hoe we deze aanpak gezamenlijk kunnen organiseren. We werkten dit in een notitie 
over deze ‘transitiefase’. Hierin gaan we in op de vraag wat er nodig is om de transitiefase goed het hoofd te 
kunnen bieden. Denk aan: wat doen gemeenten zelf, wat doen we gemeenschappelijk/regionaal en wat is de rol 
van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland?  
 
Op hoofdlijnen stellen we voor om: 

• Zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande regionale (bestuurlijke) structuren, zoals de 
portefeuillehoudersoverleggen MRA 

• Lokale ‘best practises’ te delen 

• Te bepalen op welke onderdelen een gezamenlijke lijn nodig is 

• Agendering ook ambtelijk te organiseren binnen de individuele gemeenten 

• Het crisisteam van de Veiligheidsregio langzamerhand (verstandig) af te bouwen en een gemeentelijk 
transitieteam in te richten 

 
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) sprak af de voorgestelde werkwijze na het zomerreces in te laten gaan. 

https://nos.nl/video/2338650-nieuw-voorlichtingsspotje-rijksoverheid-blijf-thuis.html
https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-noodverordening-regio-zaanstreek-waterland-11-mei-kopie-100.html
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Afschalen landelijk crisisstructuur 
Sinds 24 juni is de landelijke crisisbesluitvormingsstructuur afgeschaald. Om toch voldoende landelijke 
afstemming en coördinatie te blijven houden is het Veiligheidsberaad gevraagd om driewekelijks te blijven 
overleggen, totdat de Tijdelijke Wet maatregelen covid-19 in werking treedt. Daarnaast blijft een afvaardiging 
van het Veiligheidsberaad periodiek overleggen met het kabinet om de voortgang van de bestrijding van het 
coronavirus te bespreken. Tijdens dit overleg staat men onder meer stil bij: 

• de verwachtingen ten aanzien van de maatregelen  

• input van veiligheidsregio’s  

• gevoelens vanuit de samenleving richting het kabinet  
 
Het Veiligheidsberaad besloot om regionaal in GRIP 4 te blijven totdat de Tijdelijke Wet van kracht gaat.  
Op termijn spreekt zij over al dan niet gezamenlijk afschalen. Dit in verband met eventuele regionale uitbraken 
die afstemming en coördinatie vragen. Het Landelijk Operationeel Team Corona (LOTC) blijft voorlopig in 
afgeschaalde vorm bestaan voor operationeel ondersteunen van de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad.  
 
 

Samenleving en veerkracht 

Communicatieadvies na versoepelen maatregelen 
Het verder versoepelen van de coronamaatregelen vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Om de 
ingezette goede lijn vast te houden, ging het RBT akkoord met een communicatieadvies dat gericht is op het: 

• Uitleggen van de bedoeling: voorkomen verspreiding virus door drukte, waardoor geen afstand kan worden 
gehouden.  

• Helderheid geven over wat wel en wat niet mag, door delen van infographics van het Rijk.  

• Uitspreken van met name waardering richting onze inwoners. Door hun discipline kunnen we steeds meer 
versoepelen.  

 
We delen het communicatieadvies met de gemeenten.   
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 22 juni tot maandag 29 juni 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 3 

Handhaving BOA’s 0 

N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk 
aantallen. 
 
Bestuurlijke nieuwsbrief tijdens de zomervakantie 
Dit is de laatste wekelijkse editie van de Bestuurlijke nieuwsbrief voor de zomervakantie. Tijdens de 
zomervakantie verschijnt de nieuwsbrief om de week op vrijdag 17 juli, 31 juli en 14 augustus.  
We wensen iedereen een fijne zomer! 
 
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 


