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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 25, 17 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 956 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 16 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.  
 
Testen en bron- en contactonderzoek  
In de week van donderdag 9 t/m woensdag 15 juli zijn 1.472 mensen getest, waarvan acht door middel van een 
thuistest. In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal. 
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 9 juli t/m 15 juli 2020 
 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  590 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  874 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  1.464 

Totaal aantal thuistesten 8 
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Aantal geteste personen vanaf 1 juni 2020   

Teststraat Purmerend  5.617 

Teststraat Zaandam vanaf 6 juli 2020 1.290 

Totaal geteste personen in teststraten  6.907 

Thuistesten  37 

Aantal positieve uitslagen  50 

 
Aantal afgenomen testen neemt toe, aantal positieve uitslagen blijft laag 
Maandag 6 juli opende de tweede teststraat in onze regio aan de Ronde Tocht in Zaandam. Hier wordt 
inmiddels dagelijks een flink aantal testen afgenomen. Het totaal aantal testen dat dagelijks wordt afgenomen 
nam de afgelopen weken toe. Op doordeweekse dagen namen we tussen donderdag 9 en woensdag 15 juli in 
totaal tussen de 250 en 300 testen af, in het weekend lag dit tussen 100 en 150 per dag. Het aantal positieve 
uitslagen is laag, onder de 1%. 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezoekt GGD teststraten en bron- en contactcentrum 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezoekt onze GGD aanstaande dinsdag 21 juli als onderdeel van een 
landelijk 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. 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.  

Landelijke invoering corona-app gepland op 1 september 
Het is de bedoeling dat op 1 september de app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd. De app moet 
het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van 
het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- 
en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met advies. Als dat positief is, 
wordt de aangepaste app vanaf 17 augustus eerst in de regio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond in de praktijk 
getest.  

Gebruik van de app is vrijwillig. Er wordt ook geen informatie over mensen of locaties opgeslagen. Idee is dat de 
app vanaf 1 september in alle 25 GGD-regio’s is te gebruiken. Dit wordt in de komende weken voorbereid.  

Publicaties Sociaal en Cultureel Planbureau over maatschappelijke gevolgen corona  
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt met de publicatie Maatschappelijke gevolgen van corona 
voor de psychische gezondheid dat de coronapandemie niet alleen gevolgen heeft voor de fysieke gezondheid 
en de economie, maar waarschijnlijk ook een grote impact op de psychische gezondheid. Om de gevolgen 
hiervan te beperken, adviseert het SCP risicogroepen te monitoren en te zorgen voor voldoende capaciteit en 
passende laagdrempelige hulp in de geestelijke gezondheidszorg. 
 
In het beleidssignalement Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen – Mantelzorgers van het SCP valt te 
lezen dat de coronacrisis mantelzorgers waarschijnlijk op verschillende manieren heeft geraakt.  
Soms intensiveerde de hulp omdat andere ondersteuning wegviel of omdat de verhuizing van een naaste naar 
een instelling werd uitgesteld. Het SCP adviseert daarom bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker 
rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van de mantelzorgers. 
 
 
 

  

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/3a39533c-214a-4717-9916-9acf54490bf8/20200624_Toezicht_teststraten_en_het_bron_en_contactonderzoek_GGD_GHOR_Nederland.pdf
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/07/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-de-psychische-gezondheid
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/07/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-de-psychische-gezondheid
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/0194bbad-e46d-4e89-afe0-4e2623abc340/Beleidssignalement_maatschappelijke_gevolgen_coronamaatregelen_Mantelzorgers.pdf
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Bestuur en beleid 
 
Nieuwe noodverordening per 15 juli 
Vanaf woensdag 15 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland: 1,5 meter 
blijft de norm. De basisregels blijven gelden. De wijzigingen van deze noodverordening ten opzichte van die van 
1 juli zijn: 

 
1. Inzake het houden van de afstand van 1,5 meter geldt een uitzondering voor jeugd tot en met 17 jaar met 

daarbij de toevoeging: tenzij deze personen zich bevinden binnen een instelling voor het MBO, HBO of WO. 

2. Voor personen met een handicap geldt ook een uitzondering voor het in acht nemen van de 1,5 meter ten 

aanzien van hun begeleiders, met daarbij nu de toevoeging: dit geldt ook voor vaste mantelzorgers. 

3. Voor Openbaar vervoer geldt de verplichting van het dragen van mondkapjes. In deze verordening is deze 

verplichting uitgebreid naar overig personenvervoer: indien personen van 13 jaar en ouder zich bevinden in 

overig bedrijfsmatig personenvervoer met een aantal van meer dan twee is een niet-medisch mondkapje 

verplicht. 

4. Bij verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg is de beheerder verantwoordelijk voor het verlenen van de 

mogelijkheid tot bezoeken – hier zijn bepaalde condities aan verbonden. 

5. Daarnaast wordt in deze verordening specifiek vermeld dat bij demonstraties de Voorzitter van de 

Veiligheidsregio bevoegd is om op te treden op basis van de Wet openbare manifestaties. 

Bekijk hier de nieuwe noodverordening. 

Coronawet ingediend bij Tweede Kamer 

Maandag 13 juli diende het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd in bij de 

Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit 

moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een half jaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking 

te stellen of met telkens drie maanden te verlengen. 

Het kabinet krijgt met deze nieuwe wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement krijgt die wel. 

Nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden 

krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen. Allerlei maatschappelijke organisaties, zoals de 

Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben meegekeken en geadviseerd over hoe 

de nieuwe wet eruit moet komen te zien. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. Al die opmerkingen 

en adviezen zijn zo goed mogelijk verwerkt. Het wetsvoorstel lijkt dus niet meer op het eerste concept dat in 

consultatie is gegaan. En aan zorgen is tegemoet gekomen. Zo is handhaving bij mensen thuis niet aan de orde. 

En is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de VOG. 

Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer zij het wetsvoorstel behandelen. Daarna gaat het voorstel nog naar de 

Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden. Het wetsvoorstel is te lezen via de website van de Tweede 

Kamer. 

  

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/fileadmin/user_upload/Noodverordening_COVID-19_Zaanstreek_Waterland_d.d._15_juli_2020.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526
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Evenementen in Zaanstreek-Waterland 

In navolging van het besluit van het regionaal bestuurlijk overleg politie (RBOP) op 3 juli 2020 startte 7 juli 2020 

het Kennis Platform Evenementen. Het platform richt zich op het op eenheidsniveau (politie) verbinden van 

reguliere lokale processen op het gebied van evenementen via het niveau van de veiligheidsregio’s.  

De platformpartners bespreken wekelijks dillema’s als gevolg van coronamaatregelen bij evenementen.  

Zij bespreken bijzondere aanvragen en/of thema’s die de regio’s raken in het kader van evenementen.  

Multidisciplinair Adviesplatform Evenementen (MAE) 

Naast het Kennis Platform Evenementen is sinds deze week ook het Multidisciplinaire Adviesplatform 

Evenementen (MAE) gestart. Het Algemeen Bestuur VrZW stelde dit platform in op 2 juli 2020. Het doel van het 

MAE is het faciliteren en ondersteunen van gemeenten op het gebied van vergunningverlening rondom 

evenementen. De evenementenaanvraag en vergunningverlening blijft een lokale verantwoordelijkheid en 

afweging. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van brandweer, politie, GHOR en gemeenten.  

De betreffende gemeente sluit aan als er specifieke vragen omtrent evenementen zijn.  

 
 
Samenleving en veerkracht 
 

Coronaboetes Zaanstreek-Waterland Openbaar Ministerie 

Afgelopen 9 juli heeft het OM een overzicht uitgebracht van het aantal coronagerelateerde boetes per 

veiligheidsregio en gemeente. Het gaat hierbij om overtredingen van de regionale noodverordeningen, 

bijvoorbeeld vanwege onvoldoende afstand houden of je bevinden in een verboden gebied. Hieronder vindt u 

het overzicht van de overtredingen in de regio Zaanstreek Waterland. In totaal zijn er in Nederland 15.530 

overtredingen van de noodverordening in behandeling genomen door het OM.  

Gemeente Aantal 
Beemster 12 
Edam-Volendam 26 
Landsmeer 14 
Oostzaan  21 
Purmerend 94 
Waterland 10 
Wormerland 4 
Zaanstad 231 
Totaal Zaanstreek-Waterland 412 
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Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 29 juni tot maandag 13 juli 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 0 

Handhaving BOA’s 0 

 

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 
 
 
 
 
 
 


