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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 27, 14 augustus 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 1108 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 13 augustus 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. 
 
Testen en bron- en contactonderzoek 
In de week van donderdag 6 t/m woensdag12 augustus zijn 2.001 mensen getest, waarvan 6 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 06-08-2020 t/m 12-08-2020  

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  920 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1075 

Totaal aantal geteste personen in teststraten  1995 

Totaal aantal thuistesten 6 

 

Aantal geteste personen vanaf 1 juni 2020   

Teststraat Purmerend  9028 

Teststraat Zaandam vanaf 6 juli 2020 5655 

Totaal geteste personen in teststraten  14683 

Thuistesten  64 

Aantal positieve uitslagen  172 



   
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal afgenomen testen varieerde tussen 200 en 400 testen per dag. De laatste week had Beemster in 
vergelijking met de regio een relatief hoge toename aan coronabesmettingen. Ook in Zaanstad en Purmerend 
nam het aantal besmetting toe. Het percentage positieve uitslagen lag daarom begin van de week rond de 3%. 
Eind van de week vlakt de groei af en het percentage ligt nu op 1,8%. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt 
dat tot nu toe 12 besmette personen direct of indirect te relateren zijn aan twee bijeenkomsten.  
De situatie in Beemster is voor de GGD geen aanleiding om te adviseren om extra maatregelen te nemen.  
 
Uitbreiding capaciteit teststraten 
De teststraat in Zaandam is woensdag 12 augustus voor het eerst de hele dag open gegaan. De testcapaciteit is 
hiermee met 130 testen per dag verhoogd. Wel houden we rekening met de arbeidsomstandigheden van de 
testers door, in verband met de hitte, een extra pauze moment in te plannen. Bovendien opent op maandag 17 
augustus een tijdelijke corona-testlocatie in Volendam. De teststraat ligt op het Marinapark, Strandweg 
parkeerplaats 1 in Volendam.  
 
Veel inwoners uit Volendam keren deze periode terug van vakantie. Ook is de verwachting dat inwoners 
intensievere sociale contacten onderhouden in de periode dat normaal gesproken de kermis plaatsvindt. De 
testlocatie maakt het laagdrempeliger voor inwoners van Volendam en omgeving om zich te laten testen als zij 
klachten hebben die passen bij COVID-19. De teststraat is 7 dagen per week geopend van 13.30 – 15.30 uur tot 
en met vrijdag 11 september. 
 
Vanaf 17 augustus zijn we iedere dag de hele dag, maar verspreid over de regio, operationeel. We anticiperen 
hiermee op de verwachte behoefte aan testcapaciteit. 
 
Testcapaciteit vanaf maandag 17 augustus 2020 
Zaandam  270/300 per dag 
Purmerend  150 per dag 
Volendam  120 per dag 
Totale test capaciteit per maandag is dan 540/570 per dag. 
 
Werven medewerkers teststraten  
De GGD werft nog steeds mensen voor de teststraten. Op dit moment is de bemensing van de teststraten 
voldoende om 600 testen per dag te kunnen uitvoeren. Ondertussen houden we rekening met een scenario 
waarin het aantal testen binnen korte tijd met grote aantallen toeneemt. Als dit het geval is, zetten we 
medewerkers binnen de GGD in die normaliter een functie in de reguliere GGD dienstverlening uitoefenen. Ook 
kijken we graag met gemeenten naar de mogelijkheid om vanuit andere organisaties, waaronder gemeenten, 
ondersteuning te kunnen ontvangen voor tijdelijke hulp bij de teststraten.  
 
GGD’en schalen capaciteit bron- en contactonderzoek (BCO) versneld op  
Begin augustus kregen GGD-en de opdracht om binnen enkele weken voldoende medewerkers te hebben om 
BCO te kunnen uitvoeren als 2% van de geteste personen besmet is. Onze GGD is direct gestart, en nog steeds 
bezig, met het werven van mensen. We doen dit ook om bij een verdere stijging van het aantal positief geteste 
personen te kunnen voldoen aan een toenemende vraag naar BCO. 
Het aantal besmettingen loopt landelijk snel op. Alle GGD’en hebben daarom de vraag van VWS gekregen om  
versneld op te schalen. Meerdere GGD-regio’s kunnen het BCO met de eigen bezetting niet meer aan. Ondanks 
dat we in Zaanstreek-Waterland de reguliere BCO’s nog aankunnen, hebben we bij de piek van begin deze 
week ondersteuning gevraagd en gehad van 5 mensen uit de landelijke BCO-pool.   
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Coronatest website live  
Op woensdag 12 augustus ging de landelijke coronatest afsprakenwebsite live: www.coronatest.nl. Hier kunnen 
mensen, als zij inloggen met DigiD, online een testafspraak maken. Zodra de testuitslag binnen is, krijgt de 
geteste persoon een SMS en/of een e-mail met een melding dat de uitslag binnen is. Na in te loggen met DigiD 
is de testuitslag zichtbaar. Uitzondering hierop zijn positieve testuitslagen; deze geeft de GGD altijd telefonisch 
door. De coronatest website is voorzien van een uitgebreide Q&A voor burgers. De afsprakenwebsite is een 
aanvulling op het landelijke coronatest afsprakennummer 0800-1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 
8:00 tot 20:00 uur bereikbaar.   
 
Handreiking met maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van COVID-19 
Het RIVM heeft een handreiking gepubliceerd met maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van 
COVID-19. Het betreft een handreiking met te overwegen maatregelen in geval van lokale uitbraken van COVID-
19. Het uitgangspunt is om interventies zoveel mogelijk in te zetten op groepen, situaties en locaties met een 
verhoogd risico op besmetting. En om personen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. De 
maatregelen zijn een aanvulling op de reeds geldende algemene maatregelen. 
 

Ventilatie schoolgebouwen 
Minister Slob heeft een brief gestuurd aan de verschillende vertegenwoordigende organisaties in het onderwijs, 
over het openen van scholen na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen. En hij heeft op 12 augustus 
een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de rol van ventilatie bij verspreiding van het coronavirus. In deze 
brieven staat onder andere dat GGD’en kunnen adviseren over passende maatregelen als een ventilatiesysteem 
niet voldoet aan het bouwbesluit.  
Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij verspreiding van het 
coronavirus. Het RIVM heeft de inzichten hierover samengevat, zie: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 
Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht gelden twee specifieke adviezen: 

- Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende 
langere tijd bij elkaar zijn.  

- Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s in 
gemeenschappelijke ruimtes, zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere mogelijkheid is tot 
verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.  

GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op 
scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd, zie voor adviezen 
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download 
 
Thuisquarantaine zonder melding bij leerplicht 
In een kamerbrief van minister De Jonge verschaft hij duidelijkheid over thuisquarantaine na vakantie en 
verzuimmeldingen door scholen. Zo staat in de kamerbrief dat het dringende advies om 14 dagen na een verblijf 
in een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus thuis te blijven en niet op school of het 
schoolplein te komen, gericht is op ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel en kinderen van boven 
de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten 
deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Voor kinderen die vanwege dit dringende thuisquarantaine 
advies direct na de zomervakantie niet naar school kunnen, is het doen van een verzuimmelding door de school 
bij de leerplichtambtenaar niet nodig, omdat dit haaks staat op het dringende advies om in quarantaine te gaan. 
Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk in overleg te treden met ouders en kinderen over de 
mogelijkheden van afstandsonderwijs in deze situaties.  
 
Inzet jeugdgezondheid vanaf 1 september 
De manier waarop we de dienstverlening binnen de Jeugdgezondheid van de GGD vormgeven is sinds de 
corona-pandemie soms anders dan we gewend waren. Wel proberen we de reguliere dienstverlening zoveel 
mogelijk te handhaven, of, rekening houdend met de corona-maatregelen, met enige aanpassingen uit te 
voeren. Zo blijven we zo mogelijk beeldbellen en roepen minder ouders op per uur. In deze tijdlijn kunt u vast 

http://www.coronatest.nl/
https://lci.rivm.nl/covid-19/clusters-regionale-verspreiding
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/12/brief-mbt-ventilatie-en-afstandsregels
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30672&m=1477475435&action=file.download
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/31/reactie-nav-73e-omt-covid-19-deel-2
https://www.ggdzw.nl/wanneer-nodigt-de-jeugdgezondheid-jgz-mij-uit-vanaf-1-september/
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zien hoe we vanaf 1 september de Jeugdgezondheid uitvoeren. Dit altijd onder voorbehoud van de landelijke 
maatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur en beleid 
 
Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland 10 augustus 2020: basisregels blijven belangrijk 
Per 10 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening voor de regio Zaanstreek-Waterland. De 
noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om het coronavirus maximaal onder controle te krijgen, 
de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. 
 
In de nieuwe noodverordening staan regels die gaan over onder meer de horeca, het onderwijs en studie- en 
studentenverenigingen. Zo gaat de horeca binnen én buiten werken op basis van reservering en worden alle 
bezoekers gevraagd zich te registreren. Alle maatregelen die vanaf 10 augustus in de regio Zaanstreek-
Waterland gelden, zijn hier te vinden. 
 
De nieuwe noodverordening biedt de mogelijkheid om, indien nodig, gebieden of locaties aan te wijzen waar het 
verplicht is om niet-medische mondkapjes te dragen door personen van 13 jaar en ouder. We houden 
nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en monitoren de effectiviteit van de inzet van niet-medische 
mondkapjes in andere regio’s. Vooralsnog is de inzet hiervan in onze regio nog niet aan de orde. 
 
Basisregels blijven belangrijk 
Vanzelfsprekend blijven ook alle basisregels van kracht. Het blijft belangrijk dat we 1,5 meter afstand houden, 
onze handen wassen en drukte vermijden. En heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat uzelf testen. Meer 
informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid. 
 

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/fileadmin/user_upload/Noodverordening_COVID-19_10_augustus_2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Noodverordening artikel 2.5a 
In het Regionaal Beleidsteam van VrZW is gesproken over artikel 2.5a van de nieuwe Noodverordening en de 
overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit. Dit artikel maakt het de voorzitter VrZW mogelijk om het 
dragen van mondkapjes in aangewezen gebieden verplicht te stellen. Op dit moment is er binnen onze regio 
geen aanleiding om het artikel te activeren. Wanneer dat wel het geval is, wordt dit eerst ter advisering aan het 
RBT voorgelegd.  
 
Communicatie 
Het RBT maakt zich zorgen over de voorbeelden van gedrag waarbij inwoners en bezoekers van onze regio zich 
niet houden aan de Corona-maatregelen, zowel in de publieke ruimte als in de horeca en thuis. Er wordt extra 
ingezet op communicatie om aandacht te vestigen op de directe en indirecte gevolgen van dit ongewenste 
gedrag.  
 

Samenleving en veerkracht 
 
Horeca en evenementen 
Nog altijd geldt in de horeca dat er 1,5 meter afstand dient te zijn, mensen moeten zitten (binnen en buiten op 
het terras), drukte dient vermeden te worden en bij klachten moet men thuisblijven. De horecaondernemers 
doen er veel aan om de maatregelen goed toe te passen, maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de 
bezoekers om zich te houden aan de maatregelen. In verschillende overleggen is dit besproken met 
ondernemers. Over het algemeen gaat in de regio goed, maar naar aanleiding van afgelopen weekend zijn er 
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toch een aantal waarschuwingen uitgedeeld en mogelijk volgt er een tijdelijke sluiting van een 
horecagelegenheid. 
Daarnaast constateren we ook meer illegale evenementen. Zoals afgelopen week in het Twiske en op een 
partyboot in Volendam. Dit baart ons zorgen. Door middel van het actief communiceren in combinatie met 
handhavend op te treden hopen we dat dit soort illegale evenementen niet meer plaats gaan vinden. 
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 27 juli tot maandag 10 augustus 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 0 

Handhaving BOA’s 0 

 

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,  
 
F. Kuntz      Dr. L.A. Voogt 
Plaatsvervangend directeur     Plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  
 
 
 


