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Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19) 
Zaanstreek-Waterland 
 
Nummer 20, 5 juni 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 892 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 4 juni per 
gemeente: 

 
 

mailto:IM@vrzw.nl
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Wat zeggen deze cijfers? 
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties.  Nu sinds 1 juni iedereen in Nederland met milde 
klachten passend bij corona zich kan laten testen, is de verwachting dat de cijfers de komende tijd een steeds 
beter beeld geven van het daadwerkelijk aantal besmettingen. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen 
zou mogen verwachten.  
Inmiddels is een sterke afname te zien van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona-klachten. 
Die terugloop is ook te zien bij het aantal patiënten dat op de IC wordt opgenomen. 
 
Testen op COVID-19 
Eerste ervaringen coronatesten voor algemeen publiek 
Sinds maandag 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, een afspraak 
maken voor een coronatest bij de GGD. Hiervoor kan men bellen naar het landelijk coronatest afsprakennummer 
0800 – 1202. Alleen afspraken voor kinderen tot en met 11 jaar moeten rechtstreeks gemaakt worden bij de 
regionale GGD. In Zaanstreek-Waterland kan dit via telefoonnummer 075 6518 388. Beide nummers zijn zeven 
dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.  
 
De eerste dag is massaal gebeld naar het landelijk nummer. Doordat mensen meerdere keren probeerden te 
bellen ontstond een toestroom van 323.000 telefoontjes. De systemen raakten overbelast en mede hierdoor 
konden minder mensen een afspraak maken dan voorzien. Op dinsdag waren de problemen met de 
bereikbaarheid van het gratis nummer en de beschikbaarheid van de systemen deels opgelost. Veel meer 
mensen worden inmiddels ingepland voor een test. De actuele landelijke cijfers vindt u op de website van GGD 
GHOR NL. Ook in onze regio zien we in de loop van de week een toename van het aantal af te nemen testen.  
Inmiddels zijn van 1 tot en met 4 juni 524 mensen getest in onze teststraat. 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/update-3-coronatests-bij-de-ggden/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/update-3-coronatests-bij-de-ggden/
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Het verruimde testbeleid zorgt ook bij onze teststraat in Purmerend voor wat aanloopproblemen. Er ontstond 
woensdag 3 juni filevorming voor de teststraat, onder meer veroorzaakt door vertraging in het landelijk 
registratiesysteem CoronIT en doordat mensen veel vroeger dan het afgesproken tijdstip aanwezig waren voor 
testafname. De GGD zet vanaf 4 juni extra administratieve menskracht in.  
 
Bron- en contactonderzoek opgeschaald en uitvoering vanaf nieuwe locatie 
Nu er meer getest wordt, betekent dit ook dat er meer positieve uitslagen volgen en daarmee een toename van 
het aantal bron- en contactonderzoeken. We houden rekening met een maximum van 600 testen per dag, 
waarvan 4% positieve uitslagen. Dit komt neer op 24 positieve testen en daarmee 24 BCO’s per dag. De 
schaalgrootte van het BCO neemt daarmee dusdanig toe dat hiervoor externe medewerkers zijn aangetrokken 
en de GGD een nieuwe tijdelijke locatie heeft betrokken specifiek voor de uitvoering van BCO. Sinds 1 juni 
worden de BCO’s uitgevoerd vanaf de tijdelijke locatie in een pand aan de Ronde Tocht 11 in Zaandam. 
 
Op de nieuwe locatie werken dagelijks, 7 dagen per week, 15 medewerkers tussen 08.30 en 17.00 uur aan de 
uitvoering van de BCO’s. Zij leggen contact met de mensen met een positieve testuitslag en bespreken de te 
nemen maatregelen, door wie ze mogelijk besmet zijn en met wie ze contact hebben gehad. Om vervolgens ook 
deze mensen te informeren en hen te voorzien van advies.  
Daarnaast is er altijd een verpleegkundige en (basis)arts aanwezig voor inhoudelijke vragen en uitleg over 
beleid. De projectcoördinatie van het BCO is in handen van de Teammanager Infectieziektebestrijding.  
 
Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en 
De alarmcentrales, gecoördineerd door SOS International en het Rode Kruis, gaan de GGD’en ondersteunen bij 
het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. In eerste instantie voeren de medewerkers van de GGD’en de 
bron- en contactonderzoeken zelf uit. Een landelijk opschalingsmodel zorgt ervoor dat GGD’en een beroep 
kunnen doen op extra capaciteit wanneer zij dat nodig hebben.  
 
De keuze is op deze partijen gevallen omdat zij de expertise hebben en snel deskundige mensen beschikbaar 
hebben. Ook kunnen deze organisaties een commitment voor langere tijd afgeven. De partijen bieden zo de 
beste garantie dat zij de bron- en contactonderzoeken op hetzelfde niveau kunnen uitvoeren als de GGD’en. De 
GGD’en werken nu met de partners aan de voorbereidingen, zodat zij straks ondersteunend kunnen zijn aan de 
regionale GGD’en. 
 
Update Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) 
Het LCTK deed een uitvraag onder GGD’en naar de ervaringen met het weer van start gaan van de reguliere 
opvang en de planning rond het weer oppakken van het toezicht. Veel GGD’en zeggen het reguliere toezicht, 
met de nodige voorzorgsmaatregelen, weer te willen en kunnen oppakken. Voor de toezichthouders van onze 
GGD geldt dat we het reguliere toezicht op korte termijn opstarten. Dit zal in eerste instantie op beperkte schaal 
zijn, omdat een deel van de capaciteit nog wordt ingezet bij de corona testorganisatie en daarnaast zijn er veel 
vraagstukken rond technische hygiënezorg in behandeling. Alle verplichte inspecties naar aanleiding van een 
aanvraag gaan wel door. 
De GGD’en hebben op korte termijn behoefte aan landelijke afspraken. Het LCTK stelt een advies op voor de 
rest van 2020, dat GGD’en een handvat biedt bij de prioritering van de inspecties.  
 
Coronamaatregelen continuïteit en financiering sociaal domein ook na 1 juli nodig 
Onder meer Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland pleiten er voor om de coronamaatregelen met betrekking 
tot de continuïteit en financiering van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020. VNG heeft 
in overleg met het kabinet besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. Maar ook na 
1 juli blijven RIVM-richtlijnen van kracht die vragen om extra inzet en daardoor extra kosten met zich 
meebrengen. In de loop van de komende maanden, en vooral als de corona-maatregelen verder afgebouwd 
worden, verwachten de jeugdbranches steeds minder omzetderving en meerkosten. Maar er is vooraf niet aan 
te geven wanneer de omzet weer op peil is en meerkosten tot een minimum gedaald zijn. Een grondslag om 
compensatie voor omzetderving en meerkosten te kunnen declareren blijft dus ook na 1 juli noodzakelijk. 
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Bestuur en beleid 
 
Proces tijdelijke wet COVID-19 
Op dit moment consulteert de minister verschillende partijen zoals het Veiligheidsberaad, de VNG en het 
Burgemeestersoverleg over de tijdelijke wet COVID-19. Daarna beoordeelt het Kabinet het wetsvoorstel. 
Vervolgens adviseren de Raad van State en de Eerste & Tweede Kamer erover. Naar verwachting wordt de 
tijdelijke wet in juli 2020, vóór het zomerreces van de Kamer, definitief vastgesteld. 
 
Brief aan de voorzitters veiligheidsregio’s rond de vleesverwerkende bedrijven  
In de afgelopen weken zijn bij verschillende vleesverwerkende bedrijven besmettingen vastgesteld met COVID-
19. Het bleek in een aantal gevallen lastig om adequate maatregelen te treffen. Dit kwam door onder andere de 
werk- en leefomstandigheden van de werknemers, de vervoersomstandigheden en de soms geringe 
medewerking van de betrokken bedrijven en werknemers. Per brief zijn de veiligheidsregio-voorzitters 
geïnformeerd over de situatie rond de COVID-besmettingen in vleesverwerkende bedrijven en de mogelijkheden 
om daar goede maatregelen te treffen. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inventariseert momenteel in 
hoeverre onze regio te maken heeft met plaatsen die een potentieel hoger risico hebben op de verspreiding van 
het virus. Op basis van die inventarisatie kijken we welke actie nodig is Meer hierover leest u in een volgende 
nieuwsbrief. 
 
Openbaar vervoer 
De afgelopen dagen is er gesproken over het dragen van mondkapjes in het Openbaar Vervoer. Voor het OV 
geldt: houdt 1,5 meter afstand en draag mondkapjes. De vervoerder is verantwoordelijk voor de handhaving van 
deze regels. De veerponten in onze regio vallen niet onder het begrip Openbaar Vervoer conform Wet 
Persoonsvervoer – daarom 1,5 meter afstand en advies vanuit VrZW om mondkapjes te dragen. 
 
Demonstraties 
De veiligheidsregio heeft een brief ontvangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Aanleiding zijn de recente demonstraties en de maatregelen die getroffen zijn rond het indammen van  
COVID-19. Strekking van de brief is dat demonstraties geen legitimatie bieden voor het niet in acht nemen van 
de 1,5 meter-maatregel. De minister verzoekt de gezondheidsrisico's nadrukkelijk te betrekken bij de afweging 
onder welke voorwaarden een demonstratie of manifestatie door kan gaan. 

 
Samenleving en veerkracht 
 
Heropening horeca en terugblik Pinksteren 
Het heropenen van de horeca is goed verlopen. Over het algemeen houden mensen zich goed aan de 
afspraken. Pinksteren verliep net als de andere vrije dagen in dit voorjaar. Door het mooie weer waren veel 
mensen buiten, vooral in parken en winkelgebieden. De Veiligheidsregio is zeer tevreden en kijkt terug op een 
gezellig en druk maar beheersbaar weekend. 
 
Handhaven 

De handhavingscijfers van maandag 25 mei tot maandag 1 juni 2020:  

Organisatie Aantal bonnen 

Politie district Zaanstreek-Waterland 0 

Handhaving BOA’s 8 

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


