EXTRA Bestuurlijke nieuwsbrief coronavirus
(COVID-19) Zaanstreek-Waterland
Nummer 31, 29 september 2020
Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van
de GGD.
U bent van ons gewend wekelijks een bestuurlijke nieuwsbrief te ontvangen. Vanwege de landelijke en
regionale ontwikkelingen ontvang u dit keer een extra nieuwsbrief. In deze editie aandacht voor
landelijke maatregelen die in het licht van de “tweede golf” van kracht zijn. Het Operationeel Team is
bezig om de maatregelen te vertalen naar een geactualiseerd handhavingskader. Daarnaast wordt
gekeken welke maatschappelijke ontwikkelingen aanvullende acties vragen. Komende vrijdag (2
oktober) ontvangt u weer een nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt ontwikkeld door GGD Zaanstreek-Waterland en Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. 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.

Toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames
De landelijke en regionale cijfers tonen een zorgelijke ontwikkeling. Zowel het aantal besmettingen als de
beschikbaarheid van acute zorg in de ziekenhuizen. Wanneer de trend zich doorzet is de verwachting dat binnen
een week de ziekenhuizen hun maximale capaciteit voor acute zorg (IC en kliniek) bereikt hebben.
Onderliggende grafieken laten het aantal besmettingen zien per 100.000 inwoners (regionaal en landelijk).

Figuur 1 - besmettingen Nederland
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Figuur 2 - besmettingen Zaanstreek-Waterland

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te
dringen
Tijdens de landelijke persconferentie van 28 september jl. van minister-president Mark Rutte en minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal
contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De
landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie
weken van kracht.
De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen
mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Een overzicht van alle
maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl.
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Nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit gebieden
De Rijksoverheid heeft nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het
coronavirus terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur en
gelden in ieder geval voor drie weken. Hiervoor geldt een nieuwe noodverordening in de regio ZaanstreekWaterland. Daarnaast geldt er een aanwijzingsbesluit gebieden voor ’t Twiske, waarbij ’t Twiske afgesloten is
tussen 22.00 uur en 6.00 uur en geluidsapparatuur tevens verboden is. Beide zijn te vinden op www.vrzw.nl.
De nieuwe noodverordening gaat gepaard met veel vragen en onduidelijkheden. De komende dagen werken we
er hard aan om hierop een antwoord te geven.
Naar aanleiding van de nieuwe noodverordening roepen alle burgemeesters van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland iedereen op om samen de schouders te zetten onder het bestrijden van het coronavirus.
Alleen samen kunnen we de periode van aangescherpte maatregelen zo kort mogelijk houden.

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
Directeur Veiligheidsregio

mr. F.H.J. Strijthagen
Directeur Publieke Gezondheid
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