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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 13, 24 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 659 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 22 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 23 april zijn 436 zorgmedewerkers getest en zijn 
er 72 positieve uitslagen. In de testuitslagen zit één 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 per 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). Voor het komend Koningsdagweekend geldt voor de zondag 
en de maandag het openingsbeleid van een reguliere zondag: indien nodig wordt in de ochtenden getest. 
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Over de procedure communiceert de GGD regelmatig met huisartsen en zorginstellingen.  
Daarnaast verzorgt de GGD de triage voor de test bij zorgmedewerkers die als zzp werkzaam zijn, vrijwilligers in 
zorginstellingen en andere groepen zorgmedewerkers die geen bedrijfsarts voorhanden hebben.  

Testen van BOA’s en DJI-medewerkers  
Naast politieagenten kunnen nu ook andere professionals in handhaving en toezicht getest worden. Het gaat 
hierbij om BOA’s en medewerkers bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het kan zijn dat zij tijdens hun werk 
worden bespuugd of behoest door iemand die het coronavirus heeft. Dit risico lopen ze ook tijdens een 
reanimatie, vechtpartij, of aanhouding met geweld. Om die reden kunnen ook zij getest worden in de testlocatie 
van de GGD wanneer zij door een incident tijdens het werk een mogelijke besmetting hebben opgelopen én 
symptomen hebben ontwikkeld die passen bij COVID-19. De bedrijfsarts toetst de gezondheidsklachten en 
meldt vervolgens de medewerker aan bij de GGD, die de testen uitvoert. 

Van der Valk Hotel Katwoude optioneel in te richten als coronacentrum 
Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om een regionale aanpak zorg kwetsbare patiënten in verband 
met COVID-19 te organiseren. De GGD werkt hiertoe nauw samen met verschillende partners uit sectoren als 
VVT, GGZ, VG, zorgverzekeraars en de GGD-en Kennemerland en Hollands Noorden. Vanwege de 
Coronacrisis is er tijdelijk een extra voorziening noodzakelijk voor verblijf met een lichte vorm van zorg, waarmee 
wordt gezorgd voor uitbreiding van de zorgcapaciteit. Deze tijdelijke locaties kunnen worden gevonden in de 
bestaande instellingen (zorgunits) of in het inrichten van een niet zorglocatie als een hotel of sporthal (corona 
centrum) voor het leveren van zorg. 

In Zaanstreek-Waterland zijn momenteel drie Covid-units in functie, die vallen onder de VVT (Zorgcirkel en 
Evean).  Momenteel bieden de units voldoende ruimte voor de opvang van (ex)COVID-19 patiënten. Ook 
kunnen specifieke groepen cliënten, bijvoorbeeld uit de gehandicaptenzorg in de zorgunits van de VVT terecht. 
Hoewel de verwachting is dat deze corona-units voldoende ruimte bieden, zijn de mogelijkheden onderzocht 
voor de realisatie van een corona centrum  voor het geval er onverhoopt een opschaling nodig is. Deze week is 
Van der Valk Hotel Katwoude (gemeente Waterland) door GHOR, brandweer en defensie geschouwd en 
geschikt bevonden als coronacentrum voor de regio Zaanstreek-Waterland. De eigenaar van het Van der Valk 
Hotel Katwoude is bereid om mee te werken. Een draaiboek is in voorbereiding waarmee een trapsgewijze 
opschaling van 10 naar 100 bedden is te realiseren. De invulling van de inrichting van de locatie hangt samen 
met de zorgbehoefte van de doelgroep (lichte zorg, VG-zorg, palliatief, non-Covid). Vooralsnog zal het 
coronacentrum in het Van der Valk Hotel Katwoude niet worden ingericht.  

Filmpje ‘GGD GHOR Nederland is trots’  
GGD GHOR Nederland heeft een kort filmpje gemaakt waarin zij de waardering uitdrukken voor de inzet van 
medewerkers van GGD en GHOR uitdrukken. Daarnaast laat het filmpje zien hoe GGD en GHOR werken aan 
de bestrijding van het virus. Het is om beide redenen goed als het filmpje breed gezien wordt. Het filmpje is te 
vinden en te delen via Twitter, LinkedIn en Youtube.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/GGDGHORNL/status/1252219298870956032?s=20
https://www.linkedin.com/posts/ggd-nederland_met-eindeloze-energie-zetten-de-ggd-en-ghor-activity-6657962360717746176-Uxx1
https://www.youtube.com/watch?v=2tvllc_-j2w
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Ontwikkeling Corona-app ter ondersteuning bron- en contactonderzoek 
De rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheid om bron- en contactonderzoek digitaal te ondersteunen met een 
app voor mobiele telefoons. De app moet de GGD helpen om contacten van coronapatiënten sneller en beter op 
te kunnen sporen. De app vervangt het werk van de GGD niet, maar geldt als een aanvulling op het reguliere 
bron- en contactonderzoek. De GGD staat positief tegenover deze ontwikkeling, mits privacy- en 
veiligheidsaspecten goed gewaarborgd zijn. 

 
Resultaten regionaal panelonderzoek naar beleving coronatijd 
83% van de inwoners in onze regio is bezorgd, met name over de eigen gezondheid en/of van hun naasten. En 
69%  is op de hoogte van de noodverordening in Zaanstreek-Waterland. Dat zijn enkele resultaten uit het 
panelonderzoek dat de GGD begin april met de Veiligheidsregio uitvoerde onder burgers van onze regio naar 
hun beleving van de coronacrisis. De vragenlijst werd naar het vaste panel van de GGD gestuurd en gedeeld via 
(social) media. 3181 mensen beantwoordden de vragenlijst. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten 
en (gemeentelijk) beleid. De GGD zal vaker een peiling uitzetten over corona om goed op de hoogte te blijven 

van de mening en behoefte van inwoners. 
 

Landelijke bestelportalen PBM 
Voor het aanvragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is er sinds deze week een nieuwe procedure. Waar 
voorheen onze zorgpartners aanvragen deden via de GHOR en het regionale distributiecentrum, kan dat sinds 
maandag online. Er zijn namelijk twee bestelportalen ontwikkeld.  
Eén voor huisartsenposten, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en GGD. En één voor de ziekenhuizen en de regionale ambulancevoorziening. 
Iedere aanvraag wordt in behandeling genomen en gewogen; waarbij onder andere de beschikbare voorraad bij 
het Landelijke Consortium Hulpmiddelen een rol speelt. Alle zorginstellingen in Zaanstreek-Waterland zijn 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Mochten ze problemen ervaren, dan is de GHOR 24/7 bereikbaar voor 
ondersteuning. 
 

 

Beleid en bestuur 
 

De crisisorganisatie tot 20 mei 

Op 21 april heeft de minister-president enige versoepeling in de bestaande maatregelen aangekondigd. Dit is 

vooralsnog een beperkte wijziging in de geldende regels. Om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren 

binnen onze regio is besloten dat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorlopig nog in GRIP 4 blijft. In de 

komende periode wordt (op initiatief van de coördinerend gemeentesecretaris) een voorstel uitgewerkt om te 

komen tot een oprichting van een projectorganisatie voor het vervolg, hierbij aansluitend op de landelijke 

ontwikkelingen omtrent het vormgeven van de noodwetgeving.  

De aanpassing van de landelijke maatregelen heeft enige consequentie op de huidige noodverordening.  

De gewijzigde noodverordening wordt momenteel voorbereid en 29 april 2020 gecommuniceerd. Ook de 

daaraan gekoppelde aanwijzingsbesluiten worden bekeken en daar waar nodig aangepast. Vanuit het RBT is 

het verzoek gekomen om rekening te houden met de mogelijkheden tot gemeentelijk maatwerk. 

 

 

https://www.panel.ggdzw.nl/single-post/2020/04/22/Coronavirus
https://www.panel.ggdzw.nl/single-post/2020/04/22/Coronavirus
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Werkbezoek commissaris van de Koning aan VrZW  

Donderdag 23 april bracht commissaris van de Koning van Provincie Noord-Holland Arthur van Dijk een 

werkbezoek aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland. De heer Van Dijk sprak 

met medewerkers van de Veiligheidsregio en GGD over hun werkzaamheden tijdens deze coronacrisis.  

Hij bezocht de ontsmettingsstraat voor ambulances die ingericht is op het Prins Bernhardplein. Vervolgens ging 

hij naar de coronatest drive-in van GGD Zaanstreek-Waterland, die ingericht is op de brandweerkazerne van 

Purmerend. Later in de middag sloot de commissaris aan bij het overleg van de acht burgemeesters in het 

Regionaal Beleidsteam. 

                    

 
Samenleving en veerkracht 
 

Erehagen 

In het RBT is gesproken over het toestaan van erehagen bij uitvaarten binnen de regio Zaanstreek-Waterland. 

Besloten is dat erehagen toegestaan zijn, alleen bij excessen kan alsnog handhavend opgetreden worden. 

Verzoeken voor erehagen dienen bij de Veiligheidsregio ingediend te worden. Zij coördineren dit proces en laat 

besluitvorming via de voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verlopen. Ieder verzoek wordt op 

basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria beoordeeld. De uitvaartondernemers worden hiervan op de 

hoogte gebracht, zodat op voorhand voor iedere partij duidelijk is waaraan moet worden voldoen en er zo min 

mogelijk handhavend opgetreden hoeft te worden. 

 
  

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/fileadmin/_processed_/2/b/csm_200423_Bezoek_cvdK_2152651206.jpg
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Koningsdag 

Maandag 27 april is het Koningsdag. Tijdens deze dag zal het ROT fysiek bij elkaar komen om te monitoren en 

bij te sturen daar waar nodig. Voorbereidend op deze dag is een gezamenlijke communicatieaanpak ontwikkeld 

door het ROT en heeft de politie beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen geformuleerd.  

Gezamenlijke communicatieaanpak 

Een dag die in Nederland anders dan alle voorgaande jaren zal worden gevierd. Koningsdag is een dag van 

samenzijn, saamhorigheid, verbonden zijn, gezelligheid. Dit zal dan ook de regionale communicatieboodschap 

zijn, gecombineerd met de centrale boodschap die het Rijk uitstuurt: blijf zoveel mogelijk thuis, vrijmarkten en 

evenementen mogen niet, maar een feestelijke dag kunnen we er met elkaar zeker van maken. In het RBT is 

deze gezamenlijke communicatieaanpak besproken en is hiermee ingestemd. De gezamenlijke 

communicatieaanpak wordt verder uitgezet binnen de communicatieafdelingen van de gemeente en gedeeld via 

VrZW. 

Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen Koningsdag 

Vanuit de politie eenheid Noord-Holland zijn voor Koningsdag beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen 

opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten omschreven binnen welk kader politie optreedt en welke 

tolerantiegrenzen zij hanteren. De uitgangspunten worden ook door de handhaving BOA’s gehanteerd. 

Politie en handhaving BOA’s trekken hierin zoveel mogelijk gezamenlijk op. Het RBT is hierover geïnformeerd. 

4 & 5 mei 

Momenteel vinden diverse voorbereidingen plaats binnen de Veiligheidsregio en de gemeenten in aanloop naar 

4 & 5 mei. De noodverordening COVID-19 staat een herdenking niet toe, ook niet kleinschalig. In het RBT is 

besloten binnen de gemeente op eigen wijze, op eigen momenten met maximaal twee personen op niet-

aangekondigde tijdstippen kransen te leggen. Hier wordt vooraf niet actief over gecommuniceerd. Wel wordt er 

een communicatieaanpak voorbereid, waarop ingestoken wordt om op een andere manier het herdenken en 

eren van de mensen die omkwamen door oorlogsgeweld en het vieren van onze vrijheid vorm te geven. 

Binnen de regels van de noodverordening. Voor 5 mei Bevrijdingsdag geldt dezelfde aanpak als voor 

Koningsdag, vrijmarkten zijn daarbij wederom niet toegestaan. 

Bestuurlijke nieuwsbrief tijdens komende feestdagen 

De aankomende twee weken zult u de bestuurlijke nieuwsbrief niet op de gebruikelijke dagen ontvangen. 

Vanwege koningsdag en 5 mei wordt de bestuurlijke nieuwsbrief op woensdag 29 april en 6 mei uitgestuurd. 

De vrijdageditie ontvangt u wel op de gebruikelijke momenten. 

 
 
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 
 


