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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 18, 20 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 
 
In totaal 824 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 20 mei per gemeente: 
 

 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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Toelichting aantal overlijdens: bij Purmerend staat nu één overleden patiënt minder vermeld dan sinds 11 mei in 
het overzicht stond. Van één patiënt bleek COVID-19 niet de reden van overlijden. 
 
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 coronaklachten.  
Die afname is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 
 

Continuïteit en schaarste 
 
Testen op COVID-19 
Het aantal testen bij de coronatest-drive is stabiel. Tot en met 19 mei zijn 920 mensen uit de testdoelgroepen 
getest. Door de aansluiting deze week van de GGD op CoronIT zijn de gegevens over het aantal positieve 
testen vertraagd. Deze vermelden we weer in de volgende bestuurlijke nieuwsbrief.  
In de testuitslagen zit een á twee dagen vertraging. Hierdoor is het aantal testen niet te relateren aan het totaal 
aantal geteste mensen. Bovendien ontvangt de GGD alleen de positieve testuitslagen van mensen die ook in de 
regio woonachtig zijn. Dus als een getest persoon in Zaanstreek-Waterland werkt maar in een andere regio 
woont, ontvangt de GGD van de woonplaats van deze persoon de positieve uitslag. Een en ander heeft te 
maken met de registratie van het aantal meldingen van COVID-19 per GGD-regio. De geteste persoon ontvangt  
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de testuitslag altijd rechtstreeks van de eigen bedrijfsarts of de instellingsarts. ZZP’ers, vrijwilligers en andere 
groepen die geen bedrijfsarts voorhanden hebben, ontvangen de uitslag rechtstreeks van de GGD. 
 
Afspraken voor testen worden binnen 24 uur ingepland voor het afnemen van de test. Alle personen waarvan de 
aanvragen voor 8 uur ‘s ochtends binnen zijn, worden op dezelfde dag voor een test uitgenodigd. In het 
weekend is de coronatest-drive-in op zaterdag open (tenzij er nauwelijks aanvragen zijn in de 24 uur ervoor).  
Op zondag is deze gesloten (tenzij er meer dan 10 aanvragen zijn in de 24 uur ervoor).  
 
Over het testbeleid en het uitvoeren 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.  
 
Lancering opschalingsplan bron- en contactonderzoek (BCO) 
Op vrijdag 15 mei 2020 stelde de Stuurgroep Opschaling BCO het landelijke opschalingsplan van de GGD’en 
voor de komende periode vast. Het opschalingsplan is nodig omdat in juni, en bij voorkeur vanaf 1 juni, alle 
Nederlanders met klachten die passen bij het coronavirus getest kunnen worden. Het gaat naar verwachting om 
30.000 testen per dag. Als iemand besmet is volgt bron- en contactonderzoek. Dit gaat naar verwachting om 
duizenden mensen. 
 
Voor GGD Zaanstreek-Waterland betekent het ruime testbeleid dat we in staat moeten zijn om per 1 juni 600 
mensen per dag te testen. Dit aantal loopt naar verwachting op tot zo’n 1.400 in het najaar, wanneer de 
verkoudheidsklachten normaal gezien toenemen. De huidige testlocatie in Purmerend kan een maximum van 
900 testen per dag aan. We onderzoeken daarom de mogelijkheid van een aanvullende of een alternatieve 
locatie voor het afnemen van testen. We zetten dan meer medewerkers in voor de testfaciliteit.   
 
Op basis van RIVM-modellen verwacht men dat landelijk gezien twee tot acht procent van de geteste mensen 
besmet zal zijn met het coronavirus. Hierop voeren we BCO uit. Onze GGD zet hiervoor een BCO-team op dat 
zeven dagen per week is. Ook hiervoor is extra bemensing noodzakelijk voor inzet vanaf juni.  
 
De GGD richt momenteel een projectorganisatie in voor het uitvoeren van meer testen en BCO. Ook haken we 
op regionaal niveau aan bij een landelijke publiekscampagne om het test- en BCO-beleid uit te leggen en wat 
mensen kunnen verwachten. 
 
Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC) voor mentale gezondheid 
Burgers en professionals met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf nu terecht 
bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Medewerkers van digitale loket bieden betrouwbare 
informatie en brengen mensen zo nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.  
Het loket is bereikbaar via www.rivm.nl/ivccorona. 
 
Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn tol. Denk aan mensen die hun 
inkomen zien teruglopen, die COVID-19 hebben gehad of er iemand aan verloren hebben, of denk aan 
zorgverleners. Initiatieven om deze mensen mentaal te ondersteunen zijn niet allemaal even goed vindbaar.  
Of het is niet duidelijk voor wie de initiatieven echt hulp bieden. Met de komst van het IVC is er nu één online 
loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid op korte en lange termijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/05/GGD-GHOR-Nederland_Opschalingsplan-Bron-en-Contactonderzoek-COVID-19.pdf
http://www.rivm.nl/ivccorona
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Militaire ondersteuning ZMC en Evean 
Defensie ondersteunt het ZMC en Evean met Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV) en Verzorgenden 
Individuele Gezondheidszorg (VIG). In overleg met het ZMC is besloten dat de ondersteuning van zes Algemeen 
Militair Verpleegkundigen niet langer nodig is. Daarom stopt deze ondersteuning op 20 mei. Het ZMC heeft 
Defensie bedankt voor hun inzet en hulp de afgelopen periode. 
 
Drie Algemeen Militair Verpleegkundigen en drie Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg ondersteunen 
Evean op de locatie Guisveld. Deze week is besloten dat de drie Algemeen Militair Verpleegkundigen stoppen. 
De drie Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg blijven tot 5 juni 2020. 
 

Bestuur en beleid 
 
Corona-aanpak: de volgende stap 
Gisteravond was de wekelijkse persconferentie van onze minister-president. Vanaf 1 juni versoepelen we in 
Nederland opnieuw enkele maatregelen; ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Op rijksoverheid.nl/corona vindt 
u de aanpassingen die gelden per 1 juni. De komende tijd werkt het ROT deze versoepelingen uit voor onze 
regio.  
 
Nieuwe noodverordening & noodwet 
Op landelijk niveau werkt men aan een nieuwe noodverordening om het versoepelen van de maatregelen te 
kunnen uitvoeren. 25 mei 2020 ontvangen alle Veiligheidsregio’s een concept van de nieuwe noodverordening.  
Deze wordt 28 mei 2020 definitief vastgesteld. Uiteraard communiceren we deze weer breed. Daarnaast wordt 
er momenteel hard gewerkt aan de nieuwe Noodwet COVID 19. Volgende week worden de Veiligheidsregio’s 
geconsulteerd.  
 
Communicatieaanpak rond de nieuwe maatregelen 
De komende weken stellen we de volgende communicatie-elementen centraal:  
- Helderheid geven: wat zijn de nieuwe regels?  
- Delen van de infographics van het Rijk  
- Uitleggen van de noodverordening en het handhavingsbeleid 
- Uitleggen van het doel van de maatregelen: voorkomen dat het virus zich verspreidt door massale drukte, 

waarbij mensen geen afstand kunnen houden. Dit via statements via de burgemeesters. 
 
We delen deze communicatieaanpak met de communicatieafdelingen van de gemeenten. 
 
Bestuursconferentie van 14 mei 2020 
Donderdag 14 mei was er een bestuursconferentie in de raadszaal van Purmerend met alle burgemeesters, 
gemeentesecretarissen en adviseurs van de Veiligheidsregio. Het thema van de bestuursconferentie was 
‘’Transitiefase: van crisis naar kansen’’. De centrale vraag hierbij: ‘’Hoe gaan we met elkaar de volgende fase in 
voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19’’ (vanuit crisis de overstap naar de beheerfase).  
Welke organisatievorm kiezen we hiervoor; welke rollen en verantwoordelijkheden zijn hierbij weggelegd voor de 
Veiligheidsregio en de gemeenten. Door de coördinerend gemeentesecretaris wordt een advies voorbereid 
welke in de colleges wordt besproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap
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Samenleving en veerkracht 
 
Communicatieaanpak Hemelvaartsdag 
Hemelvaartsdag zal anders gevierd moeten worden dan we gewend zijn met de maatregelen die nu gelden. 
Maar, vanwege de versoepelde maatregelen, minder sober dan de andere feestdagen van de afgelopen 
periode. De centrale communicatieboodschap zal dus, net als de landelijke richtlijn, verschuiven van: ‘blijf thuis’ 
naar ‘vermijd drukte’. Waarbij de nadruk voor inwoners ligt op het zélf inschatten of het verstandig is om ergens 
heen te gaan, of niet. En dat zij zich realiseren dat ze zelf ook bijdragen aan drukte. Daarmee komt de 
verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf te liggen om anderhalve meter afstand te houden, omdat hoe meer 
plekken open zijn, hoe minder goed dit door gemeente en politie te handhaven is. Op een feestdag, waarop 
mensen gewend zijn er op uit te trekken, benadrukken we dit opnieuw. VrZW en de gemeenten dragen deze  
communicatieboodschap gezamenlijk uit. 
 
Handhaven 
De handhavingscijfers van maandag 11 mei tot maandag 17 mei 2020:  

 
Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 23 

Handhaving BOA’s 45 

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 


