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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 40, 27 november 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 10525 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 26 november per 

gemeente:  
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Stand van zaken voor 1 juni 2020 12 111 23 25 214 29 45 409 868

Stand van zaken tot november 2020 124 953 235 248 1416 384 312 4123 7795

Stand van zaken tot 26-11-2020 198 1254 345 307 1903 527 434 5557 10525
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Wat zeggen deze cijfers? 

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties.  Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het 

aantal besmettingen in werkelijkheid hoger. Het aantal besmettingen nam ook in de afgelopen week in onze 

regio af. Wel is te zien dat de daling van het aantal besmettingen, die zich sinds de tweede helft van oktober 

heeft ingezet, in de afgelopen week stagneert. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. De afgelopen week behoort de 

regio Zaanstreek-Waterland niet tot de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 

inwoners. Omdat onze regio een relatief kleine regio is, kunnen stijgingen of dalingen per 100.000 snel zichtbaar 

zijn en zorgen voor een verschuiving in de ranking.  

 

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 nog fors overschreden. Sinds twee 

weken is het weer mogelijk om het bron- en contactonderzoek volledig uit te voeren. Het is niet mogelijk om een 

representatief beeld te geven van de settings, bij 50% van de besmettingen is deze onbekend. 

 

Van het totaal aantal COVID19 besmettingen gaf 9% aan werkzaam te zijn als gezondheidswerker, 6% was 

werkzaam in het onderwijs,2% in contactberoepen. Van 28% van de besmettingen is het beroep onbekend. 

 

Leeftijd 

De landelijke tendens dat het aantal besmettingen in de leeftijd van 10-19 jaar toeneemt, met name in de 

leeftijdsgroep 13-17 jaar, zien we (nog) niet in de regio. In Zaanstreek-Waterland neemt het aantal besmettingen 

in de leeftijd van 10-19 jaar af. In de leeftijdsgroep 40-49 jaar was een stijging van het aantal besmettingen te 

zien. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio was als volgt: 
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Stand van zaken voor 1 juni 2020 1 4 3 2 30 4 6 49 99

Stand van zaken tot november 2020 1 5 3 2 36 6 12 68 133

Stand van zaken tot 26-11-2020 2 9 3 3 45 12 13 95 182
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  Week 18 t/m 25 

nov 

0-19 jaar* 13% 

20-29 jaar 15% 

30-39 jaar 15% 

40-49 jaar 20% 

50-59 jaar 17% 

60+               20% 

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

 

Ziekenhuisopnames 

Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 27 november om 

10 uur:  

  

  IC Kliniek 

Dijklander Purmerend/Hoorn 5 14 

Zaans Medisch Centrum 2 15 

Bron: ROAZ 

 

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio 

Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 19 t/m 25 november werden 13 

inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat 

kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. De verdeling per gemeente is als volgt: 

  
Week 19 t/m 25 nov 

Beemster   0 

Edam-Volendam  4 

Landsmeer  0 

Oostzaan  0 

Purmerend  1 

Waterland  0 

Wormerland  0 

Zaanstad  8 

Totaal regio   13 

Bron: RIVM 

 

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. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan 

het totaal aantal geteste personen. 
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 19-11-2020 

 t/m 

 25-11-2020 

Totaal vanaf  

01-06-2020 

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend 1774 37919 

Aantal geteste personen in teststraat Zaandam 3084 43229 

Aantal geteste personen in teststraat Volendam (17/8-13/9) 0 3715 

Aantal Prioriteit bemonstering beroepsgroepen 255 3640 

Totaal aantal geteste personen in teststraten 5113 88503 

Totaal aantal thuistesten 35 431 

 

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten lag in de laatste week op 11.3%.   

Het aantal mensen dat zich liet testen nam de afgelopen week iets toe in vergelijking tot de week ervoor. Toch 

werd ook in de afgelopen week bijna 40% van de testcapaciteit niet benut. Iedereen kan daarom nog steeds snel 

terecht voor een test; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. De uitslag volgt binnen 

24 uur.  

 

Opening derde teststraat 7 december in Zaanstad (Wormerveer) 

De GGD opent  op maandag 7 december aan de Loodsweg 5 in Wormerveer een derde teststraat. De teststraat 

zal van maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 09.00 tot 16.00 uur. De GGD kan hier 300 testen per dag 

afnemen. De opening van de teststraat in Zaanstreek-Noord maakt het voor alle inwoners van de regio 

Zaanstreek-Waterland mogelijk een teststraat in de regio te bereiken binnen een aanrijduur van 30 minuten.  

Naast de extra testcapaciteit in Wormerveer, is het ook mogelijk de capaciteit in de teststraat in Zaandam verder 

uit te breiden: van 600 naar 900 testen per dag. Dit betekent dat er in onze regio vanaf 7 december een totale 

capaciteit van 1800 testen is. De GGD verwacht een grote extra stroom van testaanvragen vanwege het 

komende griepseizoen, dat vanaf december begint. Daarnaast is het vanaf 1 december mogelijk om zonder 

symptomen een test te doen op de vijfde dag na het laatste risicovolle contact met iemand die besmet is met het 

coronavirus. Test je dan negatief? Dan kun je uit quarantaine, mits je alert blijft op het ontstaan van klachten. De 

verwachting is dat dit de testbereidheid bij burgers vergroot. Om op deze ontwikkelingen in te spelen verhogen 

alle GGD’en hun testcapaciteit. 

 

Testcapaciteit GGD Zaanstreek-Waterland vanaf 7 december 

600 Purmerend 

900 Zaandam 

300 Wormerveer 

Totaal 1800 

 

Bron- en contactonderzoek (BCO)  

De GGD voert het bron- en contactonderzoek uit in de meest uitgebreide vorm. Hierbij voert de GGD ook 

monitoringsgesprekken uit. Dit houdt in dat de GGD een persoon die besmet is met het coronavirus zeven 

dagen na de eerste ziektedag opbelt. De GGD belt ook de contacten van de besmette persoon op dag vijf en 

dag tien van de quarantaine. De monitoringsgesprekken zijn van belang om zicht te houden op naleving van 

quarantaine. Om het BCO in de meest uitgebreide vorm mogelijk te maken, krijgt de GGD dagelijks 800 uur 

landelijke ondersteuning.  

 

GGD en de vaccinatie tegen het COVID-19 virus  

Het kabinet heeft op hoofdlijnen de vaccinatiestrategie bekend gemaakt en hanteert hierin de volgende keuzes 

voor het uitvoeren van coronavaccinaties: 

• Huisartsen voor de medische risicogroepen en ouderen (extramuraal); 

• Instellingsartsen voor medische risicogroepen en ouderen (intramuraal); 

• Werkgevers en arbodiensten/bedrijfsartsen voor zorgpersoneel; 
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• GGD’en voor de rest van de bevolking en eventueel als vangnet voor bovenstaande doelgroepen. 

 

De GGD heeft ervaring met grootschalige vaccinatiecampagnes, kent geschikte locaties voor het vaccineren van 

grote groepen mensen en is gewend in grootschalige campagnes nauw samen te werken met de GHOR en de 

Veiligheidsregio. Wel zijn er op dit moment nog veel onzekerheden. Bijvoorbeeld in welke aantallen en op welk 

moment de vaccins geleverd worden en hoe ze bewaard moeten worden. Dit is mede afhankelijk van het 

type/merk vaccin dat geleverd wordt. De GGD bereidt zich thans voor op het grootschalig vaccineren. Zo worden 

onder meer potentiële locaties in kaart gebracht. De GGD-en werken in deze voorbereiding nauw samen in 

verband van GGD GHOR Nederland. 

 

 

Bestuur en beleid 
 
Veiligheidsberaad 
Het Veiligheidsberaad vergaderde op 23 november en werd door GGD GHOR Nederland bijgepraat over de 

laatste ontwikkelingen rondom onder meer het grootschalig testen. Verder werd een initiatief van het ministerie 

besproken om extra banen te realiseren voor het versterken van toezicht en handhaving van de 

coronamaatregelen. De minister van Veiligheid & Justitie ging daarna in gesprek met de voorzitters over het 

steviger inzetten op bestuurlijke handhaving waarbij vooral de detailhandel extra aandacht zou verdienen.  

Vervolgens werden initiatieven besproken om jongeren meer perspectief in coronatijd te kunnen bieden. 

Afgesproken is om deze initiatieven verder binnen de veiligheidsregio’s op gemeentelijk niveau voor te bereiden 

en hierover te communiceren wanneer dit aansluit bij de actuele situatie van de verspreiding van het virus. 

Tenslotte stond ook nu het carbidschieten op de agenda. Er komt geen landelijk verbod. Mede op basis van 

regionale afspraken kunnen gemeenten besluiten om een verbod op te nemen in hun APV.  

 

Regionaal Beleidsteam  

Het RBT kwam op 27 november bij elkaar en besprak naast de actuele situatie ook de terugkoppeling van het 

laatste Veiligheidsberaad. Daarnaast is een voorstel vastgesteld om de gevolgen van de Tijdelijke wet 

maatregelen Covid-19, die per 1 december van kracht wordt, te vertalen naar de gemeenten en 

crisisorganisatie. Hierover wordt een aparte raadsinformatiebrief verzonden door elke gemeente. Tenslotte is 

gesproken over het carbidschieten. 

 

Jeugdactiviteiten (MAE) 

Rondom de komende kerstvakantie is de wens om, door gemeenten en/of partners, activiteiten te organiseren 

voor de jeugd tot en met 17 jaar. Reden hiervoor is de beperkte mogelijkheden die er verder zijn voor vakanties, 

events en het regulier vieren van Oud en Nieuw. Dit alles in verband met de huidige situatie rondom Covid-19. 

Het RBT heeft een handreiking ontvangen over het organiseren van jeugdactiviteiten tijdens en rondom oud en 

nieuw, waarin staat dat er verschillende vormen van activiteiten mogelijk zijn voor de jeugd tot en met 17 jaar. 

Hierbij is het van belang om in geval van een (aan)vraag te spreken over een georganiseerde jeugdactiviteit en 

niet over een evenement. Evenementen zijn namelijk niet toegestaan. De mogelijkheden waaraan gedacht kan 

worden zijn onder andere:  

• Georganiseerde sport- en spelactiviteiten, zowel als binnen en buiten; 

• Toernooien met de eigen jeugd door de sportclubs; 

• Openstellen van de buitensportlocaties in de gemeenten (skateparken, fitnesslocaties etc., indien niet 

reeds gedaan; 

• Verlengde opening speeltuinen i.o.m. de verenigingen, indien van toepassing.  

Tijdens het RBT is nu afgesproken elkaar te informeren over de verder uitwerking en voortgang van deze 

handreiking. 
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Carbidschieten 

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling verboden. Vanuit de noodzaak om de 

verhoogde werkdruk in de zorg niet verder op te laten lopen, is besloten tot dit verbod. Carbidschieten is geen 

vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt ook niet onder het door het kabinet aangekondigde 

vuurwerkverbod. Het risico dat we zien bij het carbidschieten, naast verstoringen van de openbare orde en 

‘reguliere’ risico’s, is het overtreden van de coronaregels, specifiek de groepsvorming (meer dan het toegestane 

aantal mensen bij elkaar), het creëren van een evenement en het niet houden van 1,5 meter afstand. Met daarbij 

een extra risico op een toenemend aantal slachtoffers door onwetendheid over het veilig afschieten van carbid. 

Daarom heeft de voorzitter van het RBT alle gemeente dringend geadviseerd het carbidschieten te verbieden en 

dit via een spoedprocedure op te nemen in de APV.  

 

Tijdelijke wet maatregelen (noodwet) 

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (coronawet) zal de huidige noodverordeningen gaan 

vervangen en geldt in eerste instantie voor een periode van drie maanden. Deze wet zal naar 

verwachting op 1 december 2020 in werking treden. Over de organisatie rondom de invoering van de noodwet 

en het effect dat dit heeft op de organisaties binnen de gemeente komt een raadsinformatiebrief via de 

burgemeesters.  
 

 

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 

 


