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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 17, 15 mei 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 
 
 

Continuïteit en schaarste 
In totaal 802 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op  13 mei per gemeente: 
 

 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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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 afname te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-
klachten. Die afname is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 
Testen op COVID-19 
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 14 mei zijn 826 zorgmedewerkers getest en zijn er 
143 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).  
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Over het testbeleid en de uitvoering van het testen communiceert de GGD regelmatig met de 
vertegenwoordigers van de beroepscategorieën die voor het testen in aanmerking komen. Daarnaast verzorgt 
de GGD de triage voor ZZP’ers, vrijwilligers en andere groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben.  
 
De voorbereidingen voor het massaal testen lopen goed. Eind mei zijn alle GGD’en en laboratoria aangesloten 
op CoronIT. 
 
Financiering testen via Openbaar Gezondheidsbudget 
Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat testen van de huidige doelgroepen (waaronder medewerkers in zorg 
en primair onderwijs), aangekondigde doelgroepen (waaronder mantelzorgers) en eventueel volgende groepen, 
uit het Openbare Gezondheidsbudget worden betaald.  
 
GGD klaar voor grootschalig bron- en contactonderzoek 
Bron- en contactonderzoek is een voorwaarde voor het versoepelen van de coronamaatregelen. GGD’en 
bereiden zich daarom voor op een flinke opschaling van bron- en contactonderzoek. GGD GHOR NL biedt op  
15 mei 2020 namens alle 25 GGD’en een landelijk opschalingsplan aan het ministerie van VWS aan. Binnen 
GGD Zaanstreek-Waterland is de huidige capaciteit toereikend. We kunnen snel opschalen bij toenemende 
vraag.  
We werken daarbij ook aan een regionaal plan voor verdere opschaling. Hierin nemen we ook de aanbiedingen 
van organisaties en individuen mee die aangeven te willen helpen met het bron- en contactonderzoek.  
 
Minister De Jonge wenst landelijk coördinatiecentrum corona 
Het is een nadrukkelijke wens van minister Hugo de Jonge dat GGD GHOR NL een landelijk coördinatiecentrum 
corona inricht als onderdeel van de organisatie van langdurige opschaling van coronataken. Dit centrum moet de 
GGD-regio’s faciliteren in hun bron- en contactonderzoek en testtaken. GGD GHOR NL wil dit centrum 
vormgeven in een apart programma naast de reguliere werkzaamheden.  
 
Evean Lishof in Oostzaan is regionaal verpleeghuis voor pilot versoepeling bezoekregeling  
Er is een voorzichtige stap gezet naar het versoepelen van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In elk van 
de 25 GGD-regio’s is één verpleeghuis geselecteerd waar onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per 
cliënt wordt toegestaan. In Zaanstreek-Waterland is dit een locatie van Evean: De Lishof in Oostzaan. Met de 
kennis en ervaring die we opdoen op deze locaties wil het kabinet voorzichtig op steeds meer 
verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. De eerste ervaringen met de pilot zijn positief. Dit is ook het 
landelijke beeld. Op 19 mei besluit het kabinet of per 25 mei 2020 in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek 
kan plaatsvinden.  
 
Toezicht op de kinderopvang na heropenen kinder- en gastouderopvang 
Toezicht op kinder- en gastouderopvang kan door de coronacrisis nog niet op de gebruikelijke wijze 
plaatsvinden. De inspecteurs onderhouden goed contact met de branche. Zo zien zij toe op het naleven van de 
kwaliteitseisen. Ook nu de reguliere opvang weer open is, kunnen kinderen van ouders die werken in cruciale 
beroepen of kwetsbare kinderen die normaal niet naar de opvang gaan, nog steeds gebruikmaken van (24-uurs) 
noodopvang. Hierdoor kunnen de houders mogelijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals rond de 
groepsgrootte en het inzetten van voldoende personeel. Het Landelijk Centrum voor Toezicht Kinderopvang van 
GGD GHOR NL adviseert toezichthouders per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht. De GGD 
verwacht dat in onze regio in een enkel geval een knelpunt zou kunnen ontstaan door de combinatie 
noodopvang en reguliere opvang. Als deze knelpunten zich voordoen, bespreekt de gemeente de mogelijke 
oplossingen met de houder, na overleg met de GGD. 
 
Onderzoek RIVM en NIVEL: groot vertrouwen in informatie RIVM en maatregelen Rijksoverheid  
Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%).  
Dat blijkt uit de laatste tussenresultaten van het belevingsonderzoek van het RIVM en Nivel. Hieruit blijkt ook dat  
 

https://ggdghor.nl/thema/bron-en-contactonderzoek/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/aanbod-hulp-ggden-bij-bron-en-contactonderzoek/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/aanbod-hulp-ggden-bij-bron-en-contactonderzoek/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/hoe-reageren-mensen-in-nederland-op-nieuwe-coronavirus
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in de loop van de coronacrisis mensen in Nederland zich meer zorgen maken over hun eigen gezondheid en die 
van hun familie. Het RIVM en het Nivel onderzoeken op zes momenten tussen 24 februari en 17 mei 2020 hoe  
mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Telkens ondervragen zij ongeveer 3.000 mensen. Tot 17 mei 
volgt er nog 1 vragenronde. 
 
Film over testen voor medewerkers basisscholen en kinderopvang 
Voor medewerkers van basisscholen en kinderopvang is een voorlichtingsfilm gemaakt over test-afname door 
de GGD. De film toont hoe het proces van aanmelden tot uitslag verloopt. Landelijk is de film gedeeld met 
brancheorganisaties kinderopvang en de PO-Raad stuurde de link naar de film naar alle schoolbesturen.  
De GGD deelt de film ook actief in onze regio. 
 
Jeugdgezondheidszorg bereidt zich voor op werken in het ‘nieuwe normaal’ 
De Jeugdgezondheidszorg van onze GGD bereidt zich voor op het opvoeren en heropstarten van reguliere 
werkzaamheden binnen de geldende coronarichtlijnen en adviezen. Daarvoor is er een plan voor de periode van 
juni tot september. De Jeugdgezondheidszorg werkt nu met een beperkte capaciteit, door de coronamaatregelen 
en het inzetten van medewerkers voor het team Infectieziektebestrijding. Sommige (niet-kritisch) reguliere 
werkzaamheden worden niet uitgevoerd.  
 
 

Bestuur en beleid 
 
Nieuwe noodverordening 
Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet versoepelingen aan. Deze gingen op 11 mei 2020 in en vervingen daarmee 
de oude Noodverordening COVID-19 van 29 april 2020. Het kabinet geeft vooral ruimte voor sporten en 
bewegen in de openbare ruimte voor meerdere doelgroepen en het weer kunnen uitoefenen van een aantal 
contactberoepen. Daarnaast kondigde zij meer versoepelingen aan, mét de oproep aan een ieder om zich te 
houden aan de maatregelen en uitgaand van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Als het kabinet in komende 
periode definitief besluit bepaalde aandachtsgebieden verder te verruimen, verwerken we dit in de bestaande of 
een nieuwe verordening. 
 
Aanwijzingsbesluit 
Aan de noodverordening zijn een aantal aanwijzingsbesluiten gekoppeld. Onder andere het aanwijzingsbesluit 
gebieden. Vooralsnog blijven verschillende plekken in regio Zaanstreek-Waterland (deels) afgesloten voor 
publiek. De komende weken bekijken we of het wenselijk is de huidige afsluitingen in stand te houden.  
Bekijk hier de nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluiten die hieraan gekoppeld zijn. 
 
Regionale richtlijn openbare ruimte en terrassen 
Een aantal gemeenten overlegt met lokale organisaties en ondernemers hoe de 1,5 meter samenleving in te 
vullen. Specifiek heeft zij het met de horeca over de vraag welke mogelijkheden er zijn om terrassen uit te 
breiden om zo invulling te geven aan de nieuwe regels. Regionaal staan de gemeenten positief tegenover het 
idee om terrassen uit te breiden. Bij het inrichten van de terrassen moeten zij de hulpdiensten betrekken, om 
veiligheid te kunnen garanderen. Daarnaast moeten gemeenten regionaal en lokaal actief communiceren met de 
samenleving over het belang van het naleven van de richtlijnen en ieders eigen verantwoordelijkheid daarin.  
 
Het Operationeel Team stelde een ‘Richtlijn openbare inrichting en terrassen’ op. Het RBT heeft op  
14 mei kennis genomen van deze richtlijn en afgesproken dat deze richtlijn ter beschikking wordt gesteld aan de 
gemeenten. De gemeenten zijn ‘in the lead’ om dit verder uit te werken. Hierbij denkt de VrZW graag proactief 
en oplossingsgericht mee.  
Het Regionaal Beleidsteam heeft 14 mei positief geadviseerd op de “Richtlijn inrichting openbare ruimte en 
terrassen”. Met inbegrip van een aantal wijzigingen wordt het advies ter beschikking gesteld aan de gemeenten. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oHfs0E2y_WU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oHfs0E2y_WU&feature=emb_logo
https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/nieuwe-noodverordening-regio-zaanstreek-waterland-11-mei.html


   
 

5 
 

 

 
 
 
 
 
Samenleving en veerkracht 
 
Bruggen en sluizen vanaf 13 mei weer open 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland 
en Noord-Holland Noord besloten gezamenlijk dat sluizen en bruggen vanaf 13 mei weer bediend kunnen 
worden. Omdat Het Rijk haar advies aanpaste van 'blijf zoveel mogelijk thuis' naar 'vermijd drukte en houd 1,5 
meter afstand', kunnen we de winterdienstregeling loslaten. Als de openbare orde en veiligheid onder druk 
komen te staan, kunnen de veiligheidsregio’s dit terugdraaien. 
 
Ons hoogheemraadschap beheert niet alle sluizen in bruggen in het Hollands Noorderkwartier. Ook de provincie 
en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. Deze gaan de komende tijd ook weer open.  
De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven tot 
1 juli gesloten. Het advies aan gebruikers is dan ook om vóór vertrek de vaarroute te checken. 
 
Communicatieboodschap: vermijd drukte 
Met de versoepelde maatregelen van het kabinet van 11 mei 2020 verschuift de boodschap van ‘blijf thuis’ naar 
‘vermijd drukte’. Daarmee komt de verantwoordelijkheid om de 1,5 meter afstand te houden steeds meer bij 
ondernemers en inwoners zelf te liggen. Hoe meer plekken open zijn, hoe minder goed dit te handhaven is.  
De focus van communicatie is nu: 
 
- Het verschuiven van de boodschap van ‘blijf thuis’ naar ‘vermijd drukte’. Dit betekent dat je als inwoner moet 

inschatten en moet anticiperen of het verstandig is om ergens heen te gaan.  
- Voorzichtig blijven om een eventuele nieuwe coronagolf te voorkomen. We herhalen de boodschap ‘handen 

wassen, afstand houden en bij ziekte blijf je thuis’.  
- Gezamenlijkheid: ‘Alleen samen kunnen we dit doen, want hoe drukker het wordt, hoe meer rekening we 

met elkaar moeten houden, gun elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Houd rekening met elkaar.’ 
- De sociale norm: ‘Met elkaar hebben we dit bereikt! Houd vol!’ 
- We werken hard aan het verder uitwerken van de maatregelen. Deze maatregelen zijn richtlijnen die we met 

elkaar moeten vormgeven, vaak ook in maatwerk, afhankelijk van wat er op een locatie kan. Hoe beter het 
gaat, hoe meer er kan. Maar als het niet gaat, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer 
worden teruggedraaid. 

 
De gemeentelijke communicatieafdelingen kennen deze aanpak en voeren hem regionaal en lokaal uit.  
 
Handhaven 
Handhavingscijfers van maandag 4 mei tot maandag 11 mei 2020:  

 
Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 9 

Handhaving BOA’s 131 

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 


