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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 14, 29 april 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 twee 
keer per week op de hoogte over 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 
 
In totaal 713 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 28 april per gemeente: 
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het landelijk beeld is dat deze cijfers en het 
daadwerkelijke aantal besmettingen steeds verder uiteenlopen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen 
zou verwachten.  
Inmiddels is een zekere stabilisatie te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-
klachten. Die stabilisatie is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 

Continuïteit en schaarste 
 
Testen van zorgverleners 
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 28 april zijn 494 zorgmedewerkers getest en zijn 
er 89 positieve uitslagen. In de testuitslagen zit een á twee dagen vertraging waardoor dit aantal niet gerelateerd 
kan worden aan het totaal aantal geteste zorgmedewerkers. Bovendien ontvangt de GGD alleen de positieve 
testuitslagen van zorgmedewerkers die ook in de regio woonachtig zijn. Dus als een zorgmedewerker in 
Zaanstreek-Waterland werkt maar in een andere regio woont, ontvangt de GGD van de woonplaats van de 
zorgmedewerker de positieve uitslag. Een en ander heeft te maken met de registratie met GGD-regio van het 
aantal meldingen van COVID-19. De zorgmedewerker ontvangt de testuitslag altijd rechtstreeks van de eigen 
bedrijfsarts of de instellingsarts.  
 
Afspraken voor testen worden binnen 24 uur ingepland voor afname. Alle aanvragen die voor 8 uur ‘s ochtends 
binnen zijn worden voor een test op dezelfde dag uitgenodigd. In het weekend is de coronatest-drive in op 
zaterdag open (tenzij er nauwelijks aanvragen zijn in de 24 uur ervoor) en op zondag gesloten (tenzij er meer 
dan 10 aanvragen zijn in de 24 uur ervoor).  
 
Over de procedure communiceert de GGD regelmatig met huisartsen en zorginstellingen. Daarnaast adviseert 
de GGD ZZP’ers, vrijwilligers en andere groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben.  
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Opening scholen 
Basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang gaan 
vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs die dienen als handreiking bij het opstarten van 
de scholen. De protocollen voor de kinderopvang komen zeer binnenkort beschikbaar. In de protocollen wordt 
ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan 
worden als de scholen weer opengaan. De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de PO-Raad downloadbare 
posters gepubliceerd met voorzorgsmaatregelen. De GGD gaat scholen en kinderdagverblijven ook actief 
informeren dat zij voor vragen over aspecten rond hygiëne bij de GGD terecht kunnen. 
 
Nieuwe doelgroepen voor de testfaciliteit 
Het primair onderwijs, speciaal onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven kunnen vanaf 
woensdag 6 mei gebruik maken van de corona testfaciliteiten. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) werkt momenteel het testbeleid uit voor deze doelgroepen. Dit beleid is primair gericht op het bewaken van 
de versoepeling van de maatregelen en is daarmee een GGD-taak. GGD en onderwijskoepels ontvangen deze 
week verdere informatie over de principes voor de uitvoering van het testbeleid voor deze groepen. De GGD 
treft momenteel voorbereidingen om de uitbreiding van het testbeleid met deze groepen te gaan uitvoeren.  
 
 

Beleid en bestuur 
 
Nieuwe noodverordening 
Op 21 april 2020 zijn de maatregelen door het kabinet verlengd tot en met 19 mei 2020. Hiervoor is een nieuwe 
noodverordening gemaakt. Ten opzichte van de oude noodverordening zijn er enkele versoepelingen 
opgenomen voor kinderen en jongeren in de openbare ruimte én voor het (speciaal) basisonderwijs en de 
kinderopvang. Daarnaast zijn alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 
september 2020 verboden.  
De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 3 april 2020 wordt hiermee 
formeel vervangen. 
 
Verlenging aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland  
Het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening, wordt 
besproken in het regionaal beleidsteamoverleg van donderdag 30 mei. Vooralsnog blijven verschillende locaties 
en gebieden en parkeerplaatsen van recreatiegebieden in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor 
publiek.  
 
Locaties 
Onder de locaties en gebieden die afgesloten blijven, zijn verschillende voetballocaties en skateparken in 
Zaanstad en Purmerend. Daarnaast parkeerterreinen in het Twiske, Monnickendam en Marken. 
 
Kijk op www.vrzw.nl voor informatie over de nieuwe noodverordening in onze regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_speciaal.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_speciaal.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/voorzorgsmaatregelen/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/voorzorgsmaatregelen/
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Samenleving en veerkracht 
 
Terugblik weekend en Koningsdag 
Het wordt merkbaar drukker op straat. Niet alleen tijdens Koningsdag, maar ook de rest van het weekend nam 
de drukte op straat, op en om het water en bij parken/natuurgebieden toe. Handhaving BOA’s en politie hebben 
samengewerkt om de situatie onder controle te houden. We kijken terug op een geslaagde “Woningsdag” in 
onze regio, men hield zich over het algemeen goed aan de maatregelen. 
 
Veerpont Buitenhuizen 
Opvallend was de drukte op zondag bij de veerpont over het Noordzeekanaal, bij zowel IJmuiden als 
Buitenhuizen. Met het oog op Koningsdag zijn, in samenwerking met Veiligheidsregio Kennemerland, 
dranghekken en verkeersregelaars ingezet om de drukte te reguleren. Daarnaast hebben de betreffende 
gemeenten een oproep gedaan om de veerpont te vermijden. Dit leverde voor Koningsdag een goede 
controleerbare situatie op.  
 
Handhaven 
Handhavingscijfers van maandag 20 april tot maandag 27 april 2020: 

 
Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 74 

Handhaving BOA’s 262 

N.B. Vanwege de administratieve afhandeling kan er een afwijking zijn ten opzichte van de daadwerkelijk 
aantallen. 

 

 
 
Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren. We houden u op deze wijze 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 
 


