
   
 

1 
 

 

 

 

Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 33, 9 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 2945 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 8 oktober per gemeente:  

 

 
 
 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het aantal besmettingen ligt in werkelijkheid hoger. 
Doordat de vraag naar testen op dit moment hoger ligt dan de toegelaten testcapaciteit, is de verwachting dat 
het aantal vastgestelde besmettingen en het werkelijk aantal besmettingen steeds verder uiteenlopen. 
 
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 ruim overschreden. Deze waarde 
fluctueert dagelijks. Belangrijker is te kijken waar en bij wie besmettingen plaatsvinden. Tijdens het bron- en 
contactonderzoek wordt zo goed mogelijk nagevraagd waar de persoon is geweest en met wie hij in contact is 
geweest.  
 
In de week van 29 september tot 6 oktober is van 32% van de besmettingen de mogelijke setting bekend. De top 
4 settings is: 
1. Thuissituatie (57%) 
2. Werksituatie (21%) 
3. Overige familie (8%) 
4. Kennissen, vrienden (7%) 
 
Van het totaalaantal COVID19 besmettingen gaf 9% aan werkzaam te zijn als gezondheidswerker, 8% was 
werkzaam in het onderwijs, 4% in contactberoepen, 3% in de horeca. Van 30% van de besmettingen is het 
beroep onbekend. Clusters van besmettingen zijn vooral te zien in werk gerelateerde situaties waar thuiswerken 
niet van toepassing is, bijvoorbeeld in zorg, onderwijs, retail en productiebedrijven. 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR11/positief-geteste-mensen
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De leeftijdsverdeling over de periode van 29 september tot 6 oktober in % van het totaalaantal gemelde 
besmettingen in de regio: 
 

 Week 29 sept tot 6 okt 

0-19 jaar 11%* 

20-29 jaar 23% 

30-39 jaar 18% 

40-49 jaar 15% 

50-59 jaar 18% 

60+ 14% 

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

 
Testen uitgevoerd door de GGD 01-10-2020 

t/m 
07-10-2020 

Totaal vanaf 
01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  1984 19462 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  2199 22252 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam (17/8–13/9) 
 

3713 

Aantal Prioriteit bemonstering beroepsgroepen 504 1127 

Totaalaantal geteste personen in teststraten  4687 46554 

Totaalaantal thuistesten 21 213 

 
Het percentage positieve uitslagen uit de GGD-teststraten lag in de laatste week op 12%.   
 
Sinds dinsdag 6 oktober is de totale testcapaciteit met 350 testen per dag uitgebreid naar 950 per dag: 350 
testen in Zaandam, 600 testen in Purmerend. De GGD werkt hard aan het realiseren van verdere opschaling 
van het aantal testen. In de tweede helft van oktober verwacht de GGD ook in de teststraat in Zaandam een 
capaciteit van 600 testen per dag te hebben. De totale testcapaciteit per dag komt dan uit op 1200. 
 
Voldoende capaciteit testen met voorrang - Testen via snelteststraten niet wenselijk 
Ook in de afgelopen week was er in de teststraat in Purmerend (ruim) voldoende capaciteit voor het met 
voorrang testen van zorgmedewerkers en leraren. Zij kunnen vanaf 07.30 uur bellen naar het voorrangsnummer, 
tussen 09.00 en 11.00 uur in de teststraat in Purmerend testen en dezelfde avond voor 20.00 uur de uitslag 
ontvangen. Zo kunnen zorgmedewerkers en leraren zo snel mogelijk weer aan de slag als de uitslag negatief is. 
 
De GGD is op de hoogte van de opening van snelteststraten in de regio door SALT en het gebruik daarvan door 
het onderwijs en de kinderopvang. De GGD begrijpt de behoefte aan een sneltest. Het is echter van groot 
belang dat de sneltest gevalideerd is, wat betekent dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de test kan worden 
gegarandeerd. De door SALT gebruikte test is niet gevalideerd. De GGD raadt daarom aan te blijven testen via 
de reguliere teststraten van de GGD. Er lopen landelijk verschillende onderzoeken naar sneltesten. Op 7 oktober 
werd landelijk bekend dat er twee tests gevalideerd zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke manier 
deze tests in gebruik worden genomen.  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/start-testen-met-voorrang-voor-zorgpersoneel-en-onderwijspersoneel
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GGD-bus beschikbaar voor mobiel testen 
GGD Zaanstreek-Waterland heeft deze week, als eerste GGD, een eigen bus in gebruik genomen om mobiel te 
kunnen testen. De bus voldoet aan alle kwaliteitseisen om testen te kunnen afnemen. Op dit moment wordt de 
bus ingezet als er sprake is van clusters van besmettingen op één locatie. De GGD onderzoekt ook andere 
toepassingen voor het inzetten van de testbus. 
 
Capaciteit bron- en contactonderzoek  
De GGD heeft alle bron- en contactonderzoeken in de afgelopen week kunnen uitvoeren volgens het 
risicogestuurd BCO. De GGD kreeg hiervoor ondersteuning vanuit de landelijke capaciteit. Ondertussen wordt 
het BCO-team wekelijks uitgebreid met nieuwe medewerkers, zodat de GGD het bron- en contactonderzoek ook 
kan blijven uitvoeren bij een verder oplopend aantal besmettingen. 
 
CoronaMelder app actief vanaf 10 oktober 
Op maandag 5 oktober 2020 stemde de Eerste Kamer positief over de Tijdelijke wet notificatie covid-19. Dit 
betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober iedereen in Nederland de CoronaMelder app kan gebruiken. De GGD 
zal vanaf dat moment tijdens het bron- en contactonderzoek de vraag stellen of besmette personen de app 
gebruiken. Is dat het geval? Dan genereert de GGD met de besmette persoon een code die nodig is om andere 
appgebruikers een notificatie te sturen dat zij in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus. De app 
stuurt een melding als je minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. 
Deze persoon moet ook de app gebruiken. Op 10 oktober start ook de landelijke publiekscampagne voor de 
app. De GGD zal deze ook regionaal uitrollen via haar kanalen en ketenpartners.  
 
Start landelijke jongerencampagne 
Op 1 oktober is vanuit Rijksoverheid de landelijke jongerencampagne Daar doe ik het voor van start gegaan. De 
campagne richt zich op jongeren tussen 18 en 28 jaar. Doel ervan is om jongeren te motiveren zich aan de 
maatregelen te houden, door voor de doelgroep herkenbare persoonlijke verhalen en beweegredenen te delen. 
De GGD gaat de beschikbare materialen, afgestemd op onze regio, de komende periode inzetten.  

Quarantainegids beschikbaar 
VWS heeft een quarantainegids gemaakt voor mensen met een positieve testuitslag of voor mensen die in 
thuisquarantaine gaan. In deze gids is te zien welke hulp en steun er beschikbaar is voor de mensen die dat 
nodig hebben om de quarantaineperiode goed door te komen. Gemeenten kunnen deze gids ook opnemen in 
hun communicatie. 

 
 

Bestuur en beleid 
 
Ontheffingen inzake samenkomsten in gebouwen ‘groot belang’ 
Op 29 september 2020 is de nieuwe noodverordening in werking getreden, welke is gebaseerd op de aanwijzing 
van de minister van VWS. Hierin is onder andere ten aanzien van samenkomsten een maximum van dertig 
personen per zelfstandige ruimte in een gebouw opgenomen. In de aanwijzing van de minister van VWS van 29 
september jl. is ten aanzien van dit punt een uitzondering bepaald (artikel 3.1, lid 2 Noodverordening): 
“In een beperkt aantal gevallen kan de voorzitter ontheffing verlenen op het maximum van 30 personen per 
zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio.” 
 
Het pakket aan huidige maatregelen heeft tot doel de virusverspreiding te beperken. Onder meer door het aantal 
sociale contacten te beperken en de groepsgrootte naar beneden te brengen. De huidige situatie toont aan dat 
het aantal besmettingen aan het toenemen is. Hierdoor heeft er al een verschuiving van regionale differentiatie 
naar een landelijke focus plaatsgevonden. 
 
 
 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ontwikkelingen-bron-en-contactonderzoek/
https://coronamelder.nl/nl
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/4760d8e7-e55f-48af-b333-cd99724aa824/200916_QuarantaineFolder_Online2.pdf


   
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in het Veiligheidsberaad aangegeven dat er geen 
eenduidige lijn zit in de maatregelen en het toepassen van de ontheffing. Zo zijn er regio’s die niet of nauwelijks 
ontheffingen op grond van deze mogelijkheid geven en zijn er regio’s die dit wel doen. Ook de criteria om een 
ontheffing te verlenen zijn verschillend en arbitrair en er is nagenoeg geen rode lijn in te ontdekken. 
De ontheffingsmogelijkheid geeft ruimte voor een averechts effect waar wel grote groepen mensen de 
mogelijkheid krijgen samen te komen. Daarbij constateert de voorzitter dat deze ontheffingsmogelijkheid, 
wanneer geïnterpreteerd als maatregel richting de cultuursector, niet de doelgroepen treft waarvoor we van 
betekenis willen zijn. De ontheffingen zoals wij ze in het land zien richten zich maar marginaal op jongeren en 
brengen juist de kwetsbare groep ouderen meer bij elkaar. 
 
Gelet op bovenstaande constatering en gezien het oplopend aantal besmettingen binnen VrZW is de voorzitter 
tot dusverre van oordeel dat het niet wenselijk is om gebouwen vrijstellingen te geven op het maximumaantal 
personen per zelfstandige ruimte. De ontheffingsmogelijkheid van artikel 3.1, lid 2 NV past niet in deze snel 
veranderende context.  
 
In het Veiligheidsberaad van 5 oktober jl. is gevraagd om een voorstel voor (generieke) voorwaarden om deze 
ontheffing te kunnen verlenen, zodat landelijk eenheid en uniformiteit in afwegingen ontstaat. In het 
Veiligheidsberaad van 12 oktober wordt dit voorgelegd en zal de voorzitter op basis van die uitkomsten een 
nieuwe afweging maken. 
 
Notitie Veiligheidsberaad winterterassen 
De afgelopen zomer hebben veel ondernemers de ruimte gekregen om grotere terrassen te mogen gebruiken. 
Deze terrassen moeten voldoen aan de regels uit de vigerende noodverordening en lokale regelgeving inzake 
terrassen. De noodverordening geeft voorschriften over een buitenterras. Met de winterperiode op komst en de 
aanhoudende COVID 19-situatie, is er nog steeds behoefte om de horecabranche ruimte te bieden door het 
voeren van grotere terrassen, de zgn. winterterrassen. In het Veiligheidsberaad is besproken op welke wijze de 
horecabranche meer ruimte kan krijgen voor winterterrassen. Hiervoor is een advies door het Veiligheidsberaad 
opgesteld en dit is ter kennisname aan de regionale beleidsteams van de veiligheidsregio’s voorgelegd. De 
verdere implementatie is een lokale verantwoordelijkheid. Het advies is doorgeleid naar de gemeenten. 
 
Regio Zaanstreek-Waterland van “zorgelijk” naar “ernstig” 
De besmettingscijfers ontwikkelen zich dusdanig dat veel regio’s deze week worden ingeschaald in “zorgelijk” of 
“ernstig”. Ook voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt momenteel bekeken of zij van “zorgelijk” naar 
“ernstig” gaat. Momenteel vindt bestuurlijk overleg hierover plaats en de verwachting is dat de minister op korte 
termijn hierover door een definitief besluit zal nemen. Indien dit het geval is, dan blijven de nu geldende 
landelijke maatregelen van kracht. Regio’s bepalen zelf of er aanvullende maatregelen worden genomen. In 
afwachting op landelijke besluitvorming over (eventuele) aanvullende maatregelen, worden er voor onze regio 
nu geen aanvullende regionale maatregelen genomen. Wel is het van belang om nauwgezet vast te houden aan 
de huidige vigerende maatregelen en zeer alert te zijn dat, gegeven de verslechterde situatie, deze maatregelen 
vooralsnog niet versoepeld kunnen worden. Er zal steviger ingezet worden op communicatie van het belang van 
naleveren van basisregels, zoals 1,5 meter, thuisblijven bij klachten en het verminderen van contactmomenten. 
 
Communiceren over testresultaten op wijkniveau 
In de vergadering van 1 oktober heeft het RBT gesproken over de mogelijkheden en wenselijkheid om te 
communiceren over testresultaten op wijkniveau. De GGD heeft in samenspraak met het ROT een advies 
hiervoor opgesteld. Hierbij is gekeken naar de privacy, het belang van goede duiding, naar de transparantie en 
naar het effect in relatie tot de bewustwording en luidt als volgt: 
 
- De GGD publiceert 1 x per maand wijkcijfers. Publicatie vindt plaats in de bestuurlijke nieuwsbrief en 

daarna in de GGD-corona persnieuwsbrief. Alvorens de cijfers worden gepubliceerd, worden deze eerst 
gepresenteerd in het RBT.  

- De publicatie behelst alleen een top 3 of 5 (mogelijk afhankelijk van grootte van de gemeente) van 
wijkcijfers per gemeente. 
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- De GGD geeft in tekst duiding aan de cijfers. 
- Als er vanuit de gemeenten tussentijds specifieke vragen zijn aan de GGD rond aantallen besmettingen 

in de wijken dan bekijkt de GGD dit verzoek van geval tot geval en wordt dit in vertrouwelijkheid met de 
gemeenten besproken.   

- Als er vanuit de GGD tussentijds aanleiding is om wijkcijfers kenbaar te maken, bijvoorbeeld om hier op 
te kunnen anticiperen, dan neemt de GGD hier van geval tot geval contact op met de betreffende 
gemeente. 

 
Proces advisering doorstroomlocaties 
Op grond van de noodverordening van 30 september 2020 zijn samenkomsten van meer dan 30 personen 
binnen verboden. Voor buiten geldt een limiet van 40 personen. Op deze hoofdregel zijn enkele uitzonderingen 
geformuleerd in het derde lid van artikel 2.1.: 
 
Voor, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en 
daarmee vergelijkbare samenkomsten voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, geldt dat per locatie 
het maximumaantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio, na overleg met de 
betrokken organisatie is bepaald, voor die locatie.  
 
De Veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de gemeenten, moet nu per locatie aangeven wat het 
maximumaantal bezoekers is dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn. Om hiertoe te komen, is een procesvoorstel 
opgesteld voor de gemeenten en door het RBT voor kennisgeving aangenomen. 
 
 

Samenleving en veerkracht 
 
Regionaal campagnefilmpje “Daar doe ik het voor!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het RBT heeft ingestemd met het voorstel om een filmpje te maken gebaseerd op de landelijke campagne ‘hier 

doe ik het voor’ voor de doelgroep jongeren en jongvolwassenen. E.e.a. wordt momenteel verder uitgewerkt. 
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Handhavingsbeleid Samen tegen corona 
Onderstaande infographic van de Politie schetst u een beeld van hoe de komende tijd handhavend wordt 
opgetreden binnen de regio Zaanstreek-Waterland. 
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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 
 


