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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 36, 30 oktober 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 6862 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 29 oktober per gemeente:  
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Totaal in
de regio

Stand van zaken voor 1 juni 2020 12 111 23 25 214 29 45 409 868

Stand van zaken tot oktober 2020 40 253 82 55 423 104 71 1086 2114

Stand van zaken tot 29-10-2020 114 868 205 223 1317 348 285 3502 6862
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het 
aantal besmettingen in werkelijkheid hoger. Door een landelijk ICT-probleem heeft het RIVM op 28 oktober niet 
alle positieve testuitslagen ontvangen. Dit betekent dat nog niet alle vastgestelde besmettingen zijn meegeteld. 
Als de achterstand wordt ingelopen zal er de komende dagen een stijging te zien zijn in het aantal vastgestelde 
besmettingen. Daarom geven de cijfers ook volgende week nog geen juist beeld. 
 
Achtergronden besmettingen 
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland werd ook de afgelopen week fors overschreden. Door het grote 
aantal besmettingen is het nog maar zeer beperkt mogelijk om de settings waarin de besmettingen mogelijk 
plaatsvinden na te gaan. Het gevolg daarvan is dat de GGD op dit moment geen representatief beeld kan geven 
van de settings waarin besmettingen plaatsvinden.  
 
Beroepen 
In de week van 21 t/m 27 oktober gaf 7% van de positief geteste personen aan werkzaam te zijn als 
gezondheidswerker, 6% was werkzaam in het onderwijs, 3 % in overige contactberoepen, 2% in de horeca. Van 
36% van de besmettingen is het beroep onbekend.  
 
Leeftijd 
De landelijke trend dat besmettingen vaker in de hogere leeftijdsgroepen worden vastgesteld, is ook in onze 
regio te zien. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio was als volgt: 

  Week 21 t/m 27 okt 

0-19 jaar* 11% 

20-29 jaar 18% 

30-39 jaar 15% 

40-49 jaar 17% 

50-59 jaar 20% 

60+ 20% 

*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stand van zaken voor 1 juni 2020 1 4 3 2 30 4 6 49 99

Stand van zaken tot oktober 2020 1 4 3 2 33 4 6 53 106

Stand van zaken tot 29-10-2020 1 5 3 2 36 6 12 67 132
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Ziekenhuisopnames 
Aantal in het ziekenhuis opgenomen bevestigde COVID-19 patiënten 

 
Week 22 t/m 28 okt 

Beemster 0 

Edam-Volendam 3 

Landsmeer 0 

Oostzaan 0 

Purmerend 5 

Waterland 1 

Wormerland 0 

Zaanstad 8 

Totaal regio 17 

 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de 
afgelopen week. Ook vindt u hier het aantal positieve uitslagen sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 48 
uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen. 
 

 22-10-2020 
t/m 

28-10-2020 

Totaal vanaf  
01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  3354 30096 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  3646 30796 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3714 

Aantal Prioriteit bemonstering beroepsgroepen 504 2445 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  7504 67051 

Totaal aantal thuistesten 38 297 

 
Het percentage positieve uitslagen uit de GGD-teststraten lag in de laatste week op 18%.   
 
De GGD ziet in de afgelopen week een terugloop in het aantal testen dat wordt afgenomen. In het afgelopen 
weekend werd 50% van de testcapaciteit niet benut. Op doordeweekse dagen bedroeg dit 5 tot 10%. Er zijn op 
dit moment dan ook geen wachttijden om getest te kunnen worden; als je een afspraak maakt, kun je snel 
terecht. Ook bij andere GGD-en is er een daling van het aantal afgenomen testen waar te nemen. Mogelijk 
speelt de opkomst van commerciële teststraten hier een rol bij. 
 
Salt en GGD in gesprek over dienstverlening 
De GGD en Salt, die onlangs twee snelteststraten in de regio opende, hebben overleg met elkaar gevoerd. De 
aanleiding was afstemming over de dienstverlening. De GGD heeft aangegeven dat het pas met een sneltest 
kan werken als deze test is gevalideerd en toegelaten in Nederland en het testbeleid dat voor de GGD-en geldt, 
is aangepast. Ook de mogelijkheid voor zorgmedewerkers en leraren om zich met voorrang te laten testen,  
‘s ochtends testen, ’s avonds de uitslag, kwam aan bod. De GGD reserveert hiervoor dagelijks 100 testen die 
echter niet altijd volledig worden gebruikt. Salt zal de informatie over testen met voorrang bij de GGD op de 
eigen website delen. De door Salt gebruikte test is deze week gevalideerd door het RIVM. Ook twee andere 
sneltesten zijn gevalideerd en kunnen gebruikt worden.  
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GGD-en wachten op instructies vanuit het RIVM voor het uitvoeren van sneltesten. Omdat Covid-19 een A-
ziekte is, dienen de positieve uitslagen uit de snelteststraten wel gemeld te worden bij de GGD. Dan blijft er 
goed zicht op cijfers en verspreiding van het virus.  
 
Storing in ICT-systemen corona  
Het afgelopen weekend en ook op woensdag 28 oktober is er een landelijke storing geweest in de ICT-systemen 
die gegevens vastleggen en uitwisselen rond corona. Het ging om een storing in de automatische 
gegevensuitwisseling. De oorzaak is opgespoord en verholpen. Er is bij deze storing geen aanleiding om aan te 
nemen dat het om een hack gaat, of dat er anderszins invloeden van buiten betrokken zijn. Er is ook geen 
sprake van doorlopende gevolgen. Er wordt landelijk nu gewerkt aan een werkproces voor als zich opnieuw een 
dergelijke storing voordoet. 
 
Bron- en contactonderzoek (BCO) alleen nog minimaal mogelijk 
Door het grote aantal besmettingen, en als gevolg van een landelijke ICT-storing, heeft de GGD 350 bron- en 
contactonderzoeken niet tijdig kunnen opstarten. De GGD kreeg voor het BCO de afgelopen week dagelijks 250 
uur landelijke ondersteuning. GGD Zaanstreek-Waterland voert, net als andere GGD-en, nog steeds 
noodgedwongen risicogestuurd bron- en contactonderzoek uit in minimale vorm. De GGD belt alle mensen 
wanneer zij besmet zijn met corona. In plaats van het nabellen van contacten, geeft de GGD-advies over hoe 
zelf te handelen en hoe de eigen contacten te informeren. De GGD adviseert daarbij om de eigen huisarts te 
informeren over de COVID-19 besmetting. Doordat de GGD het BCO minimaal kan uitvoeren, is de 
consequentie is dat er minder nauwkeurig zicht is op de settings waarin besmettingen plaatsvinden en 
bijvoorbeeld ook op het aantal en aard van de clusters. 
 
VV-bezoekregeling 
De meeste (circa 2/3) verpleeghuizen zeggen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Er zijn overal 
protocollen en voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar. Dat blijkt uit de derde rapportage van de monitor 
naar de bezoekregeling in verpleeghuizen. Een belangrijk aandachtspunt is de testcapaciteit. Als de wachttijden 
lang zijn, zijn medewerkers soms lang uit de roulatie. Dat heeft een onbedoeld negatief effect op de ervaren 
werkdruk van collega’s. Dit sluit aan bij andere signalen over het belang van zorgcontinuïteit.  
 
 
 

Bestuur en beleid 
 
Persmoment Minister-President 
Dinsdag 27 oktober jl. vond een korte persconferentie plaats van de Minister-President en de minister van VWS. 
Het huidige maatregelenpakket blijft voorlopig van kracht en de komende tijd wordt gemonitord wat het effect is 
van de maatregelen die ingesteld zijn. De kans is groot dat dit pakket niet voor de aangegeven vier weken gaat 
gelden, maar tot in december van kracht is. Naar verwachting vindt er dinsdag 3 november een nieuwe 
persconferentie plaats.  
 
Terugkoppeling RBT 
Deze week is er geen vergadering geweest van het RBT. Wel is er een terugkoppeling geweest over de 
onderwerpen die besproken zijn in het Veiligheidsberaad en over de landelijke ontwikkelingen. Belangrijkste 
ontwikkeling is dat er op dit moment geen nieuwe maatregelen zijn aangekondigd door de Minister-President.  
 
In het Veiligheidsberaad is een landelijk handhavingskader vastgesteld. Het stuk is opgesteld op initiatief van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenspraak met enkele directeuren Veiligheidsregio’s, twee directeuren 
OOV, vertegenwoordigers van OM en Politie. Er wordt gewerkt aan een regionale vertaling van het betreffende 
handhavingskader. De verwachting is dat deze notitie op 5 november wordt besproken in het RBT.  
 
 
 

https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/3f307cf8-ba68-454e-9534-9f84992bcca7/Monitor_resultaten_VWS_RAPPORT_16_oktober_2020.pdf
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De tijdelijke Coronanoodwet is vastgesteld in de eerste kamer. De ingangsdatum is nog niet bekend, de 
verwachting is dat dit 1 december zal plaats vinden. Op dit moment wordt door een projectgroep in beeld 
gebracht wat de gevolgen zijn van het inwerking treden van de noodwet voor gemeenten en veiligheidsregio’s.  
 
De landelijke mondkapjesplicht zal, na inwerkingtreding van de noodwet, via een ministeriele regeling worden 
geïmplementeerd.  
 
In het Veiligheidsberaad is aangegeven dat er geen aanvullend landelijk beleid wordt opgesteld voor de 
feestdagen. Dit betekent dat de beperkingen uit de noodverordening ook gelden voor de feestdagen. Vooralsnog 
komen er dus geen strengere maatregelen en komt er ook geen extra ruimte voor de feestdagen. Sint-Maarten 
is op basis van de huidige noodverordening juridisch toegestaan. 

 
Het enige feest waar wel eventueel aanvullende (landelijke) beperkingen opgelegd kunnen gaan worden betreft 
de viering van oud en nieuw. Hierover zijn echter nog geen afspraken vastgelegd.  
 
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 
 


