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Regionaal Beleidsteam (RBT) en persconferentie 18 september 
Naar aanleiding van het oplopende aantal besmettingen in onze Veiligheidsregio, is er voorafgaand 
aan de persconferentie van de Minister President een bijeenkomst van het RBT. Bij dit RBT komen 
alle burgemeesters uit de Veiligheidsregio Hollands Midden bij elkaar voor overleg. Zij worden op 
dat moment geïnformeerd over de nieuwe maatregelen. De informatie in deze raadsmail is tot 

stand gekomen voordat het RBT-overleg en de persconferentie hebben plaatsgevonden. Ook wij 
lezen de uitgelekte berichtgeving hieromtrent maar wachten op de officiële lezing van de voorzitter 
van de Veiligheidsregio. 
Mocht daar directe aanleiding voor zijn, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 
  
 

Dag van de bezinning: De leden van het kabinet willen stil staan bij de gevolgen van de 

coronacrisis. Op 6 oktober start er een periode waarin we als Nederlanders 'aandacht voor 

elkaar' hebben. 

Zij roepen gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het 

kader van 'aandacht voor elkaar'. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te 

volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. We bekijken wat wij hiervoor kunnen organiseren. 

 

Update scholen mbt ventilatie  
Minister Arie Slob (onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) 

ingesteld in verband met de verspreiding van het coronavirus. Doekle Terpstra is voorzitter van het 
LCVS. Daarnaast zijn ook PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en de VNG deel van het coördinatieteam.  
Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op 
scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. 
 
Geen actieve rol voor gemeenten 
Het LCVS heeft 3 september de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Schoolbesturen worden via de PO-
Raad en VO-raad hiervoor benaderd. Om te voorkomen dat scholen van verschillende kanten 
bevraagd worden over de ventilatie, ziet het LCVS geen actieve rol vanuit gemeenten bij deze 

uitvraag. 
 
Gespreksleidraad voor schoolbesturen 

Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende 
richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of 
schoolgebouwen hieraan voldoen. Voor schoolbesturen is daarom een gespreksleidraad/vragenlijst 
te downloaden op www.weeropschool.nl. 

 
 

Sportverenigingen 

Sportverenigingen zijn vanaf de start van de coronacrisis op de hoogte gebracht van de geldende 

maatregelen. In de praktijk blijkt dat de sportverenigingen de regels goed naleven. Het zijn vooral  

sporters en bezoekers die is minder belang lijken te hechten aan de geldende maatregelen.  

Volgende week versturen we een brief aan de sportverenigingen waarin wij hen vragen het belang 

van het naleven van de maatregelen, binnen hun vereniging, te benadrukken.  

 

GGD 

In de week van 7 september zijn er 4380 coronatesten afgenomen in de teststraten van Hollands 
Midden. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn in totaal 344 
personen (7.8%) positief getest op corona. Een stijging van 3 procent ten opzichte van de 
voorgaande week (4.8%). Er zijn afgelopen week geen nieuw clusters ontstaan. 
 
Er zijn opnieuw veel besmettingen ontstaan onder jongeren in de leeftijdscategorie 12-24 jaar. Het 
gaat vooral om cases in de studentenwereld. Deze toename heeft te maken met het feit dat deze 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/


jongeren zich bij sociale activiteiten niet aan de 1,5 meter afstand houden. Ook in andere 

leeftijdsgroepen zien we het aantal besmettingen oplopen.  

 
Daarnaast blijkt uit het bron- en contactonderzoek dat mensen erg veel nauwe sociale contacten  
hebben. Dat betekent: langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Naar aanleiding 
van één positieve besmetting moeten regelmatig enkele tientallen mensen in quarantaine in 
afwachting of ze klachten ontwikkelen.   
 

Wie een coronatest wil aanvragen, moet vaak lang wachten voor hij of zij terecht kan. Dit heeft er 
mee te maken dat de laboratoria niet voldoende capaciteit hebben om de testen te verwerken. De 
minister heeft de GGD Hollands Midden gevraagd niet verder op te schalen tot de laboratoria meer 
capaciteit hebben. 
 
Wachttijden teststraten en testen van zorgmedewerkers 

Sinds 1 juni heeft de GGD Hollands Midden speciale testplekken gereserveerd voor 
zorgmedewerkers. Dit zorgt ervoor dat zorgmedewerkers zo snel mogelijk weten of ze corona 
hebben. Bij een negatieve uitslag kunnen zij snel weer aan het werk. Dit voorkomt problemen in de 
bedrijfscontinuïteit bij zorg- en verpleeginstellingen. Omdat er op dit moment meer aanvragen 
binnenkomen van zorgpersoneel, dan dat er gereserveerde plekken zijn en de 

laboratoriumcapaciteit beperkt is, ontstaan er wachttijden voor zorgpersoneel. De zogenoemde 
'zorguurtjes' kunnen momenteel dus niet uitgebreid worden.  

Het callcenter is daarom begonnen met het afnemen van een triage: inschatten wie met spoed 
getest moet worden en wie nog even kan wachten op een test. Het blijft een feit dat alle 
zorgmedewerkers kunnen worden getest, maar op dit moment dus niet altijd binnen 24 uur. 
Zorgmedewerkers uit onze regio kunnen wel binnen 48 uur terecht, hopelijk loopt de wachttijd niet 
verder op.  
  
Voorrangsregeling onderwijspersoneel 

De GGD Hollands Midden is bezig met het inregelen van de voorrangsregeling voor het testen van 
onderwijspersoneel. Momenteel zijn er al veel vragen over de voorrangsregeling voor onderwijzend 
personeel. Zodra de systemen daarvoor zijn ingericht worden de onderwijsinstellingen in onze regio 
informeren. 
Op de website van de GGD Hollands Midden is een passage opgenomen over de voorrangsregeling 
voor scholen. https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/scholen-en-coronavirus 
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