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Persconferentie 9 juli 2021 
Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller 
gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen 
mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van 

de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een 
risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep 
blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen 
die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, 
besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor 
onzekerheid.  

Evenementen 
Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en 
jeugdactiviteiten zijn toegankelijk maar alleen als iedereen een vaste zitplaats heeft en op 

anderhalve meter afstand van elkaar zit. 
Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek 

aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare 
ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Evenementen duren 
maximaal 24 uur. 

Voor de kleine evenementen in onze gemeente besteden we bij de organisatoren extra aandacht 
aan de bewustwording van de strengere maatregelen. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk 
voor de handhaving van die maatregelen. 
Op 14 augustus wordt bekend of deze maatregelen in stand blijven net als de 1,5 m afstand.  

Dat is voor een aantal grote evenementen een cruciale datum. Dan wordt ook bekeken of de  
harddraverij dit jaar door kan gaan.  

Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 
bezoeker per 5 m2 ontvangen. 

Toezicht en Handhaving 
Mede door het slechte weer was het rustiger dan gebruikelijk in onze gemeente. Er zijn geen 

bijzonderheden te melden. 

GGD 
Er is een flinke stijging coronabesmettingen ook in Hollands Midden. Het aantal besmettingen is zes 
keer hoger dan vorige week (van 312 besmettingen naar 2.287). Vooral onder jongeren nemen de 
besmettingen hard toe. Bij de 11 tot 30-jarigen is het aantal positieve testen verdrievoudigd.  

 
 
 
 
 

 
Figuur 1: van alle 11 tot 20-jarigen die in de GGD-teststraten komen test 23% 

positief. 

  

 

Bron- en contactonderzoek naar fase 4 
Het team bron- en contactonderzoek van de GGD Hollands Midden heeft het erg druk. Daarom 

stapt het team over naar risicogestuurd bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat de GGD op 
dit moment alleen positief geteste mensen belt. Het lukt de GGD nu niet om ook hun sociale 
omgeving te informeren. De GGD vraagt positief geteste mensen daarom nu zelf zijn of haar 
nauwe contacten te vertellen dat ze in quarantaine moeten.  

 
Sneltesten voor kinderopvangorganisaties in zomervakantie 

Het is druk in de vakantieperiode voor organisaties in de kinderopvang. Medewerkers willen 
dagelijks veilig aan het werk kunnen. Zeker nu het aantal coronabesmettingen hoog oploopt. Op 
verzoek van verschillende kinderopvangorganisaties gaat de GGD Hollands Midden daarom door 



met het aanbieden van sneltesten voor kinder- en gastouderopvang. Wel vindt het testen ’s 

ochtends vroeg op andere locaties plaats.  
Vanwege het verwachte aantal mensen dat zich wil laten testen is er een beperkt aantal plekken 
beschikbaar. De kinderopvangorganisaties worden op korte termijn geïnformeerd. Vanaf 16 juli 

sluiten de sneltestlocaties voor medewerkers van het basis- en voorgezet onderwijs. 

 
Arbeidsmigranten 
De groep arbeidsmigranten kan op het moment zelf, al dan niet geholpen, een vaccinatieafspraak 
maken. De GGD Hollands Midden gaat ook arbeidsmigranten die nog geen afspraak hebben kunnen 
maken, of die moeite hebben om vervoer naar de vaccinatielocatie te regelen, de mogelijkheid 

bieden een coronaprik te krijgen. Hierin werken zij samen met werkgevers en uitzendbureaus om 
arbeidsmigranten in de weekenden van juli en augustus groepsgewijs te vaccineren op de 
vaccinatielocatie in Leiden. De eerste pilot heeft plaatsgevonden in het weekend van 10 en 11 juli.  

Het groepsgewijs vaccineren op GGD-locaties brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Zo zijn 
de locaties optimaal ingericht en zijn alle middelen reeds beschikbaar. Daarnaast vermindert 
groepsgewijze vaccinatie de kans op overmatig gelijktijdig ziekteverzuim als gevolg van eventuele 
bijwerkingen. Toch wordt er voor grootschalige werkgevers ook gewerkt aan de mogelijkheid om 

met een mobiele unit op locatie bij de werkgever te vaccineren. Hiervoor is de eerste pilot op 16 
juli.  

Vaccinaties 
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