Bestuurlijk bericht coronavirus (COVID-19)
Zaanstreek-Waterland
Nummer 21, 15 juli 2021

Bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen
Bestuur van de GGD. Deze nieuwsbrief wordt ontwikkeld door GGD Zaanstreek-Waterland en
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. U kunt deze nieuwsbrief ook gebruiken om uw
gemeenteraad en college te informeren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
landelijke en regionale aanpak van het coronavirus. Gezien de huidige ontwikkelingen met
betrekking tot het coronavirus brengen wij deze extra bestuurlijke nieuwsbrief uit om
informatie breed te delen. Heeft u in de tussentijd vragen, mail dan naar IM@vrzw.nl.

Continuïteit en schaarste
In totaal 36.793 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland t/m 14 juli 2021. De
afgelopen week is het aantal besmettingen toegenomen met 722.

Aantal besmettingen COVID-19, per week, Zaanstreek-Waterland, bron RIVM.
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus
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Aantal overledenen COVID-19 Zaanstreek-Waterland, bron RIVM.
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus
Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit panelonderzoek van de GGD in mei blijkt
dat slechts 48% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in
werkelijkheid hoger.
Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 9 e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief
geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen
afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de
ranking.
Sinds vorige week hebben we zowel landelijk als in onze regio te maken met een sterke stijging van
het aantal vastgestelde besmettingen. Het reproductiegetal staat nu landelijk op 2,17.
In alle gemeenten is het aantal besmettingen (flink) gestegen. Op basis van cijfers van 5 t/m 11 juli is
onze regio nu ingedeeld in risiconiveau zeer ernstig. Dit is terug te vinden op het RIVM
coronadashboard. Rond 20 juli wordt het risiconiveau opnieuw vastgesteld.

2

Leeftijd
In alle leeftijdsgroepen zien we een stijging van het aantal besmettingen. De leeftijdsgroep van 10 t/m
29 jaar is goed voor 75% van de besmettingen.
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Ziekenhuisopnames
Het beeld vanuit de witte keten in de regio is rustig en stabiel. Het hoge aantal nieuwe besmettingen
leidt (nog?) niet tot opnames. Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio
Zaanstreek-Waterland op 15 juli om 10.00 uur:

Dijklander Purmerend/Hoorn
Zaans Medisch Centrum
Bron: ROAZ
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Testen

Het aantal mensen dat zich in onze regio liet testen is gestegen tot 8052 per week. Dit zijn zowel
testen voor op reis als testen bij coronaklachten. In de teststraten in onze regio hadden we in de
laatste week geen ongebruikte capaciteit. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in
onze regio was in de afgelopen week 14.7%, wat vergelijkbaar is aan het landelijk percentage van
14,8%.

3

Voor testen voor op reis moeten inwoners een afspraak maken, omdat dit een apart proces is.
Mensen met coronaklachten kunnen zowel met als zonder afspraak terecht bij de teststraten in
Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Bij testen zonder afspraak is het belangrijk dat mensen
een ID bewijs meenemen en een mobiel telefoonnummer en e-mailadres door kunnen geven.
Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland
Purmerend 400 (850 op donderdag en vrijdag)
Zaandam
400 (850 op donderdag en vrijdag)
Totaal
800 (1700 op donderdag en vrijdag)
Bron- en contactonderzoek
Vanwege de enorm oplopende besmettingen heeft de GGD het bron- en contactonderzoek gisteren
afgeschaald naar niveau 5. Door de grote stijging in het aantal besmettingen, is het niet meer mogelijk
na te vragen waar iemand geweest is in de bronperiode of de besmettelijke periode. Dat betekent dat
er de komende tijd ook geen nieuwe clustermeldingen kunnen worden doorgegeven. Wel worden
(zomer)scholen/kinderdagverblijven en (grote) VVT-instellingen gevraagd contact met ons op te
nemen als er uitbraken zijn. Omdat bij slechts 23% van de mensen de mogelijke bron bekend is, zijn
specifieke cijfers hierover van weinig betekenis. De meeste mensen gaven aan dat besmetting
waarschijnlijk plaatsvond in de horeca.
Landelijke ondersteuning voor BCO is beperkt beschikbaar
Vaccinaties Zaanstreek-Waterland
Op 6 juli heeft minister Hugo de Jonge, na advies van de Gezondheidsraad, besloten dat mensen die
1 prik met AstraZeneca hebben gehad, kunnen kiezen voor een tweede vaccinatie met
BioNTech/Pfizer. Ook mensen die de eerste AstraZeneca prik niet bij de GGD kregen, kunnen nu bij
de GGD een afspraak maken.
Vanaf 16 juli kunnen mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren vanaf 10.00 uur een afspraak bij
GGD GHOR Nederland maken. Ze kunnen hiervoor bellen met nummer 0800 – 7070. In de dagen
daarna kunnen ook mensen uit een ander geboortejaar, die als tweede inenting het BioNTech/Pfizer
vaccin willen, een afspraak maken.
Verhogen vaccinatiebereidheid
De GGD zet sinds deze week een prikbus in. Deze staat afwisselend in Zaandam en Volendam.
18-plussers kunnen hier kiezen uit het Janssen vaccin of BioNTech/Pfizer vaccin. Jongeren tussen de
12 en 18 jaar en zwangeren krijgen het BioNTech/Pfizer vaccin.
Inwoners kunnen in Volendam terecht op zondag van 10.00 – 17.00 uur, maandag en dinsdag van
12.00 – 20. 00 uur. En in Zaandam op woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 – 20.00 uur en
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.
De eerste 3 dagen hebben ongeveer 440 inwoners hier een coronavaccin gehaald. In Volendam
overhandigde burgemeester Sievers het eerste vaccinatiebewijs en in Zaandam deed burgemeester
Hamming dat.
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Afgelopen week hebben artsen en medewerkers van het bron- en contactonderzoek bij de
Zomerschool in Zaandam en Krommenie informatie over de coronavaccinatie gegeven aan ouders die
hun kinderen kwamen brengen of ophalen.
Er komen steeds meer vaccinatiecijfers per leeftijdsgroep en per wijk beschikbaar, waardoor de inzet
van de acties de komende periode steeds gerichter plaats kan vinden in de verschillende gemeenten
en per leeftijdsgroep.
Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen
wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.
Aantal vaccinaties gezet van
8-7 t/m 14-7-2021
9.144

Aantal vaccinaties gezet in totaal

Tweede vaccinatie

13.095

103.087

Totaal

22.239

295.063

Eerste vaccinatie

191.956

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD
Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in
Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in
een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen
gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers
en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit
overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners
van Zaanstreek-Waterland.
Aantal vaccinaties gezet bij
inwoners van
24-6 t/m 30-6-2021
8.823

Aantal vaccinaties gezet bij
inwoners in totaal

Tweede vaccinatie

12.004

98.790

Totaal

20.827

281.945

Eerste vaccinatie

183.144

* Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor
zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik, ontvangen
geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen,
mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van
de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het
aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het
geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.
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Bestuur en beleid

Veiligheidsberaad
Uiteraard stond het Veiligheidsberaad van 12 juli vooral in het teken van de extra maatregelen die op
zaterdag 10 juli zijn ingegaan en duren tot en met 13 augustus. Hierbij waren ook ministers De Jonge
en Grapperhaus aanwezig. Toegezegd is dat in de week voor 13 augustus duidelijkheid moet
ontstaan over de periode na 13 augustus.
Op de reguliere agenda stond een inventarisatie van de ervaringen met de toegangstesten in de 25
veiligheidsregio’s. Naar aanleiding van de aangedragen verbeterpunten zal er een evaluatie
plaatsvinden. Vanuit het Veiligheidsberaad is gepleit voor het met spoed oppakken van die
verbeterpunten zodat met name voor de horeca na 13 augustus weer een betrouwbaar systeem van
testen voor toegang beschikbaar is.
Verder is een notitie besproken over de zogenaamde brandhaardenaanpak. Hierbij gaat het om het
instrumentarium dat de GGD, ministerie van VWS en burgemeesters kunnen inzetten om specifieke
maatregelen te nemen als op een specifieke locatie een uitbraak van het virus plaatsvindt. Het gaat
hierbij om bestaande instrumenten waarbij vanuit het Veiligheidsberaad opnieuw aandacht is
gevraagd voor de beperkte mogelijkheden in ons compacte land om alleen lokale maatregelen te
nemen. Er is snel sprake van een waterbedeffect waardoor het in de omgeving van die locatie bijv.
drukker zal worden.
Tenslotte is de vervolgopdracht voor het LOT-C (Landelijk Operationeel Team Covid-19)
vastgesteld. Dit team functioneert ook in de tweede helft van 2021 als schakelpunt in de
informatievoorziening tussen de veiligheidsregio’s en de ministeries.

Overleggen regionale crisisorganisatie
In de bestuurlijke nieuwsbrief van 2 juli is toegelicht dat de regionale crisisorganisaties in het hele land
formeel zijn afgeschaald maar wel waakzaam blijven. Ook in onze regio overlegt de veiligheidsdirectie
wekelijks over de stand van zaken. Toen bleek dat de aantallen van positieve testuitslagen zeer snel
groeiden, is extra overleg gepland om aan te sluiten op de landelijke besluitvorming met betrekking tot
extra maatregelen. Ook de voorzitter van de Veiligheidsregio is aangesloten bij deze overleggen.
Aan het einde van het al geplande bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) op vrijdag 9 juli zijn de
burgemeesters bijgepraat door de veiligheidsdirectie. Daarop is ook een extra bestuurlijke
afstemmingsoverleg gepland dat inmiddels op dinsdag 13 juli heeft plaatsgevonden.
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Tijdens deze overleggen is gesproken over de actuele situatie en de gevolgen van de landelijke
maatregelen voor o.a. de horeca en evenementen. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheden om
het tempo van vaccineren en de vaccinatiebereidheid te vergroten. Ook hebben de burgemeesters
gezamenlijk afgestemd, het belang van vaccineren te benadrukken. Hiervoor is een
communicatieboodschap opgesteld als leidraad voor de communicatieafdelingen van de verschillende
gemeenten. Tenslotte is afgesproken een extra bestuurlijke nieuwsbrief uit te brengen. Er is nu nog
geen noodzaak om de regionale crisisorganisatie formeel opnieuw te activeren, de huidige
overlegstructuur voldoet.

Evenementen
Met de maatregelen die tijdens de laatste persconferentie zijn aangekondigd worden ook
organisatoren van evenementen in de regio Zaanstreek-Waterland wederom hard geraakt.
Positief is dat er binnen de gemeenten van Zaanstreek-Waterland er goed contact is met de bij de
gemeente bekende evenementen organisatoren. Samen, regio-breed, wordt er gekeken hoe de
evenementen binnen de geldende regelgeving toch door kunnen gaan. Elke gemeente werkt daarbij
met dezelfde uitgangspunten en blijft lokaal maatwerk mogelijk.
Daarnaast gaan er ook evenementen door. Kermissen als doorstroomlocatie zijn bijvoorbeeld wel
mogelijk (Waterland (Broekerfeestweek), Beemster, Oostzaan en Wormerland) en gaan evenementen
door die kunnen placeren en voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Ook zijn er uiteraard zorgen en vragen over de periode van na 13 augustus, wellicht is er dan weer
meer mogelijk. Het is echter nog verre van duidelijk wat er dan weer kan en mag. Ook hierover is
volop contact met de organisatoren en wordt er soms met meerdere scenario’s gewerkt.

Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,

F. Kuntz

dr. Amar Voogt

Plaatsvervangend Directeur
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid

Gerda Blom
Coördinerend Gemeentesecretaris
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