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Persconferentie 18 september 2020 

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van 
het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september, 18:00 uur. 
De maatregelen zijn, naast onze regio Hollands Midden, ook van toepassing op de veiligheidsregio’s 
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland.  
In deze 6 regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe. 

 
Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd: 

 Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. 
Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden. 

 Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit 
geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt 

zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals 
demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen. 

 Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht 
geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, 
religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en 
vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. 

 

Raadsinformatie vanuit de VR 

Op 22 september heeft de Veiligheidsregio een brief gestuurd met informatie voor de 
gemeenteraden. In de brief gaat het onder meer over het huidige situatiebeeld, de totstandkoming 
en inhoud van de noodverordening (incl. aanvullende besluiten), de handhaving van de 
noodverordening, de continuïteit van de hulpdiensten/crisisorganisatie, de positie van de 
gemeenteraad en het wetgevingstraject van de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19. 
De raadsbrief is als bijlage bij deze mail gevoegd. 

 
Belactie 

Wij houden de komende week een belactie onder organisaties, verenigingen en ondernemers. Wij 

willen horen wat goed gaat, wat hebben zij bedacht om de regels te hanteren, hoe bereiken ze hun 
achterban? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen we van elkaar leren. 
 
Scholen, kerken, clubs en winkels hebben hun best gedaan hun dagelijkse praktijk coronaproof te 
maken. Wij horen graag hoe ze dat gelukt is. De werkwijzen en ideeën die we verzamelen, willen 

we vervolgens weer delen, zodat anderen ervan kunnen leren. Vrijdag sturen we hierover een 
persbericht uit. Dit ontvangt u op de gebruikelijke wijze. 
 
Nadat we de ideeën hebben opgehaald. Willen we zelf ook een steentje bijdragen. Wellicht kunnen 
we helpen bij bepaalde initiatieven. Of is er hulp nodig in de vorm van ondersteuning of uitleg. 
Maar we kunnen ook eens gaan kijken bij bedrijven en organisaties met een slim idee. Met elkaar 

willen deze periode doorkomen en dan is het nodig dat we zichtbaar en aanwezig zijn. Wij willen 
uw inzet daarbij vragen. Wij komen daar binnenkort op terug. 
 

Korte weergave van de brief aan de sportverenigingen 

Op 23 september is er een brief verstuurd naar alle sport- en cultuuraanbieders waarin het gedrag 

op het terrein, kantine en rondom het vervoer nogmaals onder de aandacht is gebracht. 

SV Hillegom 

Op 25 september heeft SV Hillegom een mail uitgestuurd aan al haar leden. In de mail doen zij een 

dringend op iedereen om zich aan de regels te houden. Zij waarschuwen daarbij dat niet voldoen 

aan de regels, ongetwijfeld leidt tot sluiting van de accommodatie.  

 

Persbericht en nieuwsbrief GGD 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/lokale-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/lokale-maatregelen-in-de-regios-amsterdam-amstelland-rotterdam-rijnmond-haaglanden-hollands-midden-kennemerland-en-utrecht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/lokale-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/lokale-maatregelen-in-de-regios-amsterdam-amstelland-rotterdam-rijnmond-haaglanden-hollands-midden-kennemerland-en-utrecht


Vanaf deze week communiceert de GGD niet meer actief over clusters. Het aantal besmettingen 

gaat nu zo hard dat een cluster (3 of meer) weinig meer zegt. Zij noemen geen gemeentenamen 

meer in persberichten. De burgemeester wordt nog wel geïnformeerd over clusters op basis van de 

wet Publieke Gezondheid. 

Dinsdag 22 september heeft de GGD een persbericht verstuurd met daarin, de op dat moment, 
recente cijfers van het aantal besmettingen. Ook hebben zij een corona nieuwsbrief verstuurd. 
Beide documenten zijn als bijlage bij. 
 
Deze week heeft de burgemeester u al via de app geïnformeerd over de actuele stand van zaken 
rond de besmettingen bij het Fioretticollege en Bloemswaard.  
 



 
 
Persbericht dinsdag 22 september 2020 
 
Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 38 
In de week van 14 september zijn er 8992 coronatesten afgenomen in de teststraten. Niet 
iedereen kon in eigen regio getest worden, er zijn daarom ook testen afgenomen in 
teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & 
verzorgingshuizen samen zijn in totaal 639 personen uit Hollands Midden (7.1%) positief 
getest op corona.  
 
Duiding cijfers 
Het aantal coronabesmettingen loopt snel op in de regio Hollands Midden. De meeste 
besmettingen vinden we momenteel bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het gaat dan vooral 
om besmettingen onder studenten. De tweede groep waarin het percentage het hardste 
stijgt zijn mensen in de leeftijd 55 jaar en ouder. Dit baart de GGD grote zorgen. Want het is 
juist deze groep die meer kwetsbaar is voor corona. 
 

 
 
Clusters 
Voorheen communiceerde de GGD over het aantal clusters in de regio. Dit doet de GGD 
sinds deze week niet meer actief. De reden hiervoor is dat de term cluster bij deze aantallen 
weinig zegt over het risico op besmetting. Een cluster bestaat uit drie of meer besmettingen 
verbonden in tijd en/of plaats. Het aantal van drie zegt weinig, en komt relatief vaak voor 
gezien het grote aantal besmettingen in de regio. Met deze aantallen moeten alle inwoners 
van Hollands Midden ervan uitgaan dat het virus in de buurt is en zich aan de 
coronamaatregelen houden. 
 
Risicogestuurd bron- en contactonderzoek 
Omdat het aantal besmettingen snel oploopt, betekent dit ook meer bron- en 
contactonderzoeken. Door het grote aantal nieuwe positieve besmettingen (soms wel meer 
dan 150 per dag), lukt het niet langer alle contacten van positief geteste personen te bellen. 
Daarom is de GGD Hollands Midden overgestapt naar risicogestuurd bron- en 
contactonderzoek. 
 



 
 
De GGD vraagt de mensen bij wie dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Om hen 
daarbij te helpen, ontvangen zij een informatiepakket. Wordt ingeschat dat deze werkwijze 
een extra risico oplevert met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert 
de bron- en contactonderzoeker de contacten. Een risico kan bijvoorbeeld zijn: de besmette 
persoon is een medewerker of bewoner van een zorginstelling of kinderdagverblijf. 
 
De belangrijkste aanpassing in het bron- en contactonderzoek is dat de GGD meer 
verantwoordelijkheid en medewerking vraagt van de besmette persoon. Zo komt er tijd en 
capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen 
houden op bronnen van besmetting en de risicovolle situaties.  
 
Zorg- en onderwijspersoneel test met voorrang 
Vanaf maandag 21 september kan zorg- en onderwijspersoneel met voorrang getest 
worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er toestemming zijn van de werkgever. 
Alle zorginstellingen en scholen in Hollands Midden zijn benaderd over de nieuwe werkwijze. 
Op de website www.ggdhm.nl is te lezen hoe het nieuwe voorrangsbeleid werkt.  
 
Coronacijfers per gemeente 
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan 
op www.eengezonderhollandsmidden.nl. 
 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Vragen naar aanleiding van dit persbericht kunnen naar media@ggdhm.nl.  
 
Let op: de cijfers op het dashboard bestaan, gezien de grote drukte bij de teststraten, uit 
cijfers van de teststraten van Hollands Midden en de cijfers van de omliggende regio’s. Het 
gaat wel altijd over mensen die in Hollands Midden wonen.  
 
Omdat we nu afhankelijk zijn van cijfers van andere regio’s, kunnen wij niet garanderen dat 
de cijfers van maandag, ook daadwerkelijk de cijfers van maandag zijn. Er kunnen 
bijvoorbeeld cijfers (uitslagen) van zondag en zaterdag tussen zitten.  

https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid#kanikmelatentesten
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona
mailto:media@ggdhm.nl
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Actualiteiten   

In de week van 16 tot en met 22 september meldden de 

GGD’en 13.471 nieuwe personen die positief testten op 

COVID-19. Voor de derde week op rij is er een sterke 

toename in het aantal besmettingen. Ook het 

percentage positieve tests van de GGD testlocaties in 

afgelopen week ligt met 6,1% flink hoger dan de week 

ervoor. Het aantal afgenomen testen in de GGD 

teststraten is nagenoeg gelijk gebleven. Het grootste 

aantal besmettingen per 100.000 inwoners is nog steeds 

te vinden in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar. In alle 

leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen. Ook zijn 

de gemelde ziekenhuisopnames, intensive care en 

overlijdens toegenomen.  

 

Reproductiegetal R 

Het reproductiegeval is met 1,33 minimaal veranderd ten 

opzichte van vorige week (bandbreedte 1,26 - 1,40), 

toen was het reproductiegetal 1,38. Het 

betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel 

boven de 1.  

 

Lees het volledige bericht op rivm.nl 

 

>> meer lezen op de RIVM site  

>> dashboard coronavirus van Rijksoverheid   

>> ontwikkeling COVID-19 in grafieken  

>> overzicht databronnen gerelateerd COVID-19  

>> open data corona RIVM  

 

Uit de Tweede Kamer 

Op 22 september 2020 heeft minister De Jonge (VWS) 

een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een 

update geeft over de stand van zaken met betrekking 

tot COVID-19. In deze brief wordt uitgebreid ingegaan op 

het testen en het bron- en contactonderzoek van de 

GGD. De minister schrijft dat de opschaling in capaciteit 

nog niet is afgerond. De GGD GHOR zal de 

uitgangspunten van de opschaling periodiek herijken.  

De minister schrijft dat er op dit moment wordt gewerkt 

aan een integraal opschalingsplan testen en traceren 

waarin een doorkijk wordt gegeven naar de benodigde 

capaciteit bij de GGD voor het najaar. Hierover lopen nu 

gesprekken tussen het RIVM, GGD GHOR en VWS over de 

te hanteren uitgangspunten in het licht van de 

toenemende besmettingsdruk.  

Op 18 september 2020 stuurde minister De Jonge (VWS) 

een brief naar de Tweede Kamer inzake de adviezen van 

het OMT en de maatregelen met betrekking tot COVID-

19. Het OMT adviseert om te komen tot een prioritering 

van testen op basis van medische en epidemiologische 

gronden. Op die gronden adviseert het OMT het testen 

van kinderen jonger dan 13 jaar achterwege te laten als 

zij klachten hebben en personen zonder klachten die 

komen uit een risicogebied niet meer te testen. Hetzelfde 

geldt voor personen zonder klachten die uit het bron-en 

contactonderzoek naar voren komen. 

 

Op 22 september vond de technische briefing plaats die 

vandaag verzorgd werd door Jaap van Dissel (RIVM), 

Sjaak de Gouw (GGD) en Edwin Boel (LDCK). Op dit 

moment vindt het plenair debat plaats. Meer informatie 

hierover vindt u hier.  

 

Kamervragen/antwoorden 

• Beantwoording vragen Wilders en Agema 

(beiden PVV) over het bericht dat het RIVM het 

protocol voor bron- en contactonderzoek 

aanpaste na een telefoontje van VWS. 

• Beantwoording vragen Ploumen (PvdA), Hijink 

en Van Gerven (bedien SP) over ergernis en 

  

 coronavirus 
  

  Update 22 september 2020   

  

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u 

desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u onder meer informatie over: actualiteiten, 

uit de Tweede Kamer, ontwikkeling nieuwe BCO ondersteunende app, LCDK-nieuwsbrief, 

update jongerencampagne Rijksoverheid, ter inspiratie en in de media. 
 

  

     

https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-meldingen-met-ruim-60%25-gestegen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.databronnencovid19.nl/
https://data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z16819&did=2020D36454
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/18/omt-advies-14-september-en-maatregelen
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/debat-en-briefing-over-het-coronavirus-22%20september
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D36465&did=2020D36465
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D36469&did=2020D36469
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chaos bij werving voor bron- en 

contactonderzoek 

• Schriftelijke vragen Baudet (FVD) over de 

rechtvaardiging van de vrijheidsbeperkende 

maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. 

 

Overig 

• V&VN heeft een brandbrief geschreven aan het 

ministerie van VWS naar aanleiding van de 

berichtgeving op de mondkapjesrichtlijn.  

• KBO-PCOB meldt dat zij het goed vinden dat het 

kabinet aan de coronanoodrem trekt. 

• Het RIVM heeft gereageerd op de 

berichtgeving van het RIVM over de richtlijnen 

voor mondmaskers. 

• ANBO heeft een brief geschreven aan minister-

president Rutte (AZ) waarin zij vragen om te 

komen met een duidelijker coronabeleid.  

 

LCDK-nieuwsbrief 

Hier vindt u een extra LCDK-nieuwsbrief met de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van testen en 

testcapaciteit.  

 

Ontwikkeling nieuwe BCO ondersteunende app 

De GGD’en werken, met hulp van VWS en RIVM, aan 

een nieuwe app die het bron- en contactonderzoek 

(BCO) ondersteunt. De app, die nog geen naam heeft 

maar bekend is als de Thuisrapportage-app of Oplossing 

2, is bedoeld voor mensen die een coronatest 

aanvragen. De gebruiker van de app kan de contacten 

registreren en bij een positieve uitslag delen met de 

GGD.  

 

Waarom deze app? 

Het doel van deze app is het ondersteunen van het bron- 

en contactonderzoek van de GGD om zo COVID-19 

maximaal te kunnen controleren. Mensen die getest 

moeten worden kunnen de app downloaden. Ze kunnen 

dan alvast nadenken over welke contacten ze hebben 

gehad in de (mogelijke) besmettelijke periode. 

Vervolgens kunnen ze deze gegevens digitaal 

verzamelen en bij een positieve coronatest delen met de 

GGD. Het voordeel hiervan is dat mensen eerder en 

langer kunnen nadenken over wie ze gesproken of 

gezien hebben vlak voor ze klachten kregen. Maar nog 

belangrijker: het verkort de tijd per BCO en versnelt het 

BCO-proces doordat de index vooraf zijn contacten al 

heeft verzameld en gedeeld met de GGD. De app zal 

dus zorgen voor een verlichting van de administratieve 

last bij de GGD´en.  

 

Planning 

Een eerste versie van de app zal medio oktober 

beschikbaar zijn en heeft de volgende doelen:  

1. Sneller in beeld krijgen van bekende contacten van 

een index, zodat deze tijdig in quarantaine of thuisisolatie 

gaan en transmissie wordt voorkomen. 

2. Patiënten zelf in staat stellen digitale gegevens over 

hun contacten aan te leveren, in plaats van een 

inventarisatie door een BCO-medewerker.  

 

Het doel voor 2020 is dat er na de eerste basis versie van 

de app nog één versie opgeleverd wordt met twee extra 

functiegebieden: klachten registreren en informeren & 

ondersteunen. Eind 2020 wordt beoordeeld of er daarna 

nog een volgende versie van de app nodig is. 

 

Update jongeren campagne Rijksoverheid  

Rijksoverheid gaat via twee sporen een 

jongerencampagne inzetten, namelijk: zichtbaar (via 

landelijke uitrol Amsterdamse jongerencampagne) en 

onzichtbaar (via branded content in jongerenmedia). 

Hieronder meer informatie.  

 

Amsterdamse jongerencampagne landelijk uitgerold: 

waarom 

Om jongeren de basisregels tegen het coronavirus eigen 

te maken, en vooral ook na te laten leven, heeft 

gemeente Amsterdam eind augustus de 

jongerencampagne Daar doe ik het voor gelanceerd. 

De campagne is gemaakt met de jongerendoelgroep 

zelf: jongeren vertellen waarom het voor hen belangrijk is 

om de regels na te leven, met eigen motivaties en eigen 

voorbeelden. Allemaal vanuit een positief perspectief. 

Door jongeren zelf afzender te laten zijn, en hen ook de 

campagne mede te laten uitdragen verwachten we 

gewenst effect. Met de campagne richt Amsterdam zich 

tot diverse sub-doelgroepen in de stad: studenten, maar 

ook jongeren in de stadsdelen. Elk met hun eigen 

karakteristieken, en allemaal vanuit één centrale 

boodschap: Daar doe ik het voor! 

 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft 

Rijksoverheid het concept doorvertaald naar een 

landelijk in te zetten campagne met doelgroep 18-34 

jaar. In de loop van volgende week ontvangen de 

communicatieadviseurs hiervoor de campagnetoolkit, 

waarvan de middelen regionaal ingezet kunnen worden.   

 

Branded content: hoe  

Omdat het voor jongeren niet alleen belangrijk is om te 

weten waar zij iets voor doen, maar ook hoe zij dit 

moeten doen, is daarnaast op verschillende 

jongerenplatforms de komende periode ook gerichte 

branded content te zien en te horen met de boodschap 

#Hoedan? Vragen als hoe doe je dat dan, daten in 

coronatijd? En hoe houd je op een verantwoorde manier 

een feestje? worden belicht aan de hand van 

persoonlijke verhalen van jongeren. De branded content 

is reeds te zien/horen via VICE, FunX, SlamFM en Hearst.  

 

De communicatieadviseurs zijn over bovenstaande 

geïnformeerd en hebben presentatie en Q&A’s hierover 

ontvangen. 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16758&did=2020D36329
https://www.venvn.nl/nieuws/brandbrief-verpleegkundigen-en-verzorgenden-aan-vws/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/goed-dat-kabinet-aan-de-coronanoodrem-trekt/
https://www.rivm.nl/nieuws/reactie-rivm-op-berichtgeving-over-richtlijnen-mondmaskers
https://www.anbo.nl/nieuws/brief-anbo-aan-premier-rutte-kom-met-duidelijker-coronabeleid
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/feece891-665e-443e-a5b0-d491538d8140/Extra_nieuwsbrief_LCDK_15_9.pdf
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Ter inspiratie 

Veel GGD’en zijn bezig met het coronavirus en dat 

betekent dat er ook ‘producten’ worden ontwikkeld die 

hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter 

informatie en inspiratie.  

• GGD IJsselland gaf vandaag, 22 september, 

een webinar aan onderwijsdirecteuren in het 

basis en voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO 

en HBO. Hierbij kwam het voorrangstestbeleid 

voor onderwijspersoneel aan bod, maar ook het 

‘snotteradvies’ en wat te doen bij een positief 

getest kind of leerkracht. Het webinar werd door 

90 onderwijsdirecteuren gevolgd. Lees meer in 

het nieuwsbericht of bekijk hier het webinar 

terug.   

 

In de media 

De afgelopen dagen was er wederom veel aandacht 

voor ons werk in de media. Bijgaand een kleine selectie 

met landelijk nieuws en berichten uit diverse regio’s: 

• Karin van Esch was afgelopen zondag te gast in de 

talkshow Kraak op Omroep Brabant 

• GGD Fryslân: 'Nog nooit zo veel nieuwe Friese 

coronabesmettingen' GrootSneek 

• GGD-arts: ‘We hebben corona de kans gegeven 

door te sluimeren’ Gelderlander 

 

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/grote-belangstelling-voor-webinar-corona-binnen-het-onderwijs/
https://www.youtube.com/watch?v=c7zAnEPe-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c7zAnEPe-HM&feature=youtu.be
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3262709/ggd-maakt-zich-op-voor-tweede-coronagolf-bij-een-heftige-piek-wordt-het-echt-moeilijk
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/gezondetfit/ggd-fryslan-nog-nooit-zo-veel-nieuwe-friese-coronabesmettingen
https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/ggd-arts-we-hebben-corona-de-kans-gegeven-door-te-sluimeren~af321987/
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Uw brief van: - Onderwerp: Stand van zaken COVID-19 VRHM (brief 10) 

Contactpersoon: Peter Kessels  Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Al ruim een half jaar strijden we met vereende krachten tegen de verdere verspreiding van het 
COVID-19 virus. In mijn laatste brief aan u, vlak voor de zomervakantie, hoopte ik nog op een 
rustige zomervakantie en een periode om even terug te schakelen en uit te rusten. Helaas is dat 
ons niet gegund. Het virus is niet onder controle, integendeel, het is zelfs bezig aan een 
comeback. 
 
Sinds mijn brief van 17 juli 2020 zijn daarom nieuwe landelijke maatregelen genomen om de 
verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deze wijzigingen zijn, op basis van de 
aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), verwerkt in nieuwe 
noodverordeningen (de 10e  Noodverordening COVID-19 VRHM op 10 augustus 2020, de 11e 
Noodverordening COVID-19 VRHM op 21 augustus 2020 en de 12e Noodverordening COVID-19 
VRHM op 20 september). Een afschrift van deze noodverordeningen, en de bijbehorende 
aanwijzingen, heeft u reeds ontvangen.  
 
In deze brief informeer ik u onder meer over het huidige situatiebeeld, de totstandkoming en 
inhoud van de noodverordening (incl. aanvullende besluiten), de handhaving van de 
noodverordening, de continuïteit van de hulpdiensten/crisisorganisatie, de positie van de 
gemeenteraad en het wetgevingstraject van de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19. 
Dit is de tiende informatiebrief die u van mij ontvangt. Eerder heeft u van mij een brief (per email) 
ontvangen op 2 maart, 13 maart, 14 maart, 18 maart, 30 maart, 8 april, 5 mei, 18 juni en 17 juli 
2020. 
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Huidig medisch situatiebeeld 
 
In mijn vorige brief is de (gunstige) situatie tot en met 16 juli 2020 (week 28) weergegeven. Kort 
daarna heeft de situatie zich gewijzigd, in grote delen van Nederland en ook in Hollands Midden. 
Waren er in week 28 in de regio Hollands Midden 17 personen met een positieve testuitslag, in de 
weken daarna is dat snel opgelopen met als piek 216 positief geteste personen in week 33. De 
laatste twee weken is het aantal weer enigszins gedaald. 
 

  
 
In week 28 was 0,3% van alle geteste personen positief, momenteel is dat circa 5%. De reden 
van deze stijging zijn de versoepelingen vanaf 1 juli 2020 en het gedrag van burgers. De meeste 
besmettingen vinden plaats in familieverband. Vooral als er sprake is van grotere bijeenkomsten, 
zoals religieuze vieringen thuis, inhaalverjaardagen, examenfeesten en bruiloften. Daarnaast 
hebben zich in de regio enkele clusters van besmettingen voorgedaan in bedrijven, 
zorginstellingen en horeca-instellingen. Familieclusters in Gouda, een besmetting binnen de 
horeca in Hillegom en enkele andere clusters hebben de pers gehaald. De laatste weken is een 
sterke toename te zien onder jongeren, met name onder studenten. 
 
Om een betere duiding te kunnen geven van de cijfers is een zogenaamde duidingstafel gestart. 
Infectieziekte artsen en informatiespecialisten van de veiligheidsregio, GHOR en de GGD werken 
samen om regionale analyses te maken op basis van de beschikbare gegevens en een 
professionele duiding hiervan. Tevens worden scenario’s opgesteld om zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen in onze regio. 
 
Op 21 september 2020 zijn in onze regio acht personen opgenomen op de IC en 26 personen in 
de kliniek. De afgelopen vijf weken zijn vijf personen overleden aan COVID-19. 
De snelle stijging heeft het bron- en contactonderzoek door de GGD onder druk gezet. Iedere 
besmetting leidt tot een bron- en contactonderzoek (BCO). Bij dat BCO wordt nagegaan waar de 
besmette persoon de tien dagen voor het ontstaan van klachten is geweest (brononderzoek) en 
met wie hij of zij vanaf 48 uur (nauw) contact heeft gehad. In meer dan tien GGD’en wordt al 
gewerkt met het zogenaamde risico-gestuurde protocol. Dat betekent dat alle besmette personen 
worden gebeld en dat in dat gesprek wordt bepaald welke risico’s in de betreffende situatie 
aanwezig zijn. Als er sprake is van lage risico’s en iemand goed in staat is zijn nauwe contacten 
zelf te waarschuwen, wordt hij of zij door de GGD voorzien van informatie, die kan worden 
doorgestuurd naar nauwe contacten. Uiteraard gaat de GGD wel gewoon door met het opschalen 
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van de capaciteit voor BCO. Per week worden twaalf medewerkers opgeleid, het maximum gelet 
op de opleidingscapaciteit. 
 
Door een tekort aan laboratoriummaterialen heeft afgelopen weken ook de testcapaciteit onder 
druk gestaan. Iedere GGD krijgt een beperkte hoeveelheid materialen ‘toegedeeld’ via de 
laboratoria waar GGD’en gebruik van maken. In onze regio kon daardoor slechts circa twee-derde 
van de capaciteit in de teststraten worden gebruikt. Sinds deze week krijgt de regio weer meer 
laboratoriummaterialen geleverd. Volgens mededelingen van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport in de eerste helft van oktober a.s. het tekort opgelost. Dan zal het weer mogelijk 
zijn om iedereen met klachten te testen binnen 24 uur. In de situatie van krapte is landelijk 
gekozen voor het geven van voorrang aan zorgmedewerkers en medewerkers in het onderwijs. 
Die voorrangsregeling is maandag 21 september 2020 ingegaan. De eerste cijfers laten zien dat 
er grote behoefte is aan deze voorrangsvoorzieningen. 
 
 
Nieuwe noodverordeningen (en aanvullende besluiten) 
Na een reeks van versoepelingen van de maatregelen, in de periode juni en juli jl., is begin 
augustus jl. duidelijk geworden dat de verspreiding van het COVID-19 virus weer toeneemt. Om 
de verspreiding tegen te gaan heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd die zijn verwerkt 
in de 10e Noodverordening d.d. 10 augustus 2020 en de 11e Noodverordening d.d. 21 augustus 
2020. De belangrijkste maatregelen waren het verplicht reserveren en vragen om 
contactgegevens in de horeca, de mogelijkheid om panden voor twee weken te sluiten na 
besmettingen en een inperking van de introductie-activiteiten voor studenten. Introductie-
activiteiten voor studenten kunnen alleen plaatsvinden met een ontheffing van de voorzitter 
veiligheidsregio. Tot op dit moment zijn ruim 90 ontheffingen verleend, nadat door de 
organisatoren een plan van aanpak is overlegd waaruit duidelijk blijkt dat de maatregelen 
toegepast worden. Tot op heden is niet gebleken dat er besmettingen hebben plaatsgevonden 
tijdens deze introductie-activiteiten. Het laat zien dat dergelijke activiteiten mogelijk zijn, indien 
alle betrokkenen goed doordrongen zijn van het belang van de maatregelen en er zich ook aan 
houden. 
 
Onder meer via het dashboard coronavirus (www.coronadashboard.rijksoverheid.nl) kunt u inzicht 
krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van het virus in Nederland, de veiligheidsregio’s en de 
gemeenten. Hieruit wordt duidelijk dat er grote regionale verschillen bestaan. De inzet is erop 
gericht het virus gericht op te sporen en passende maatregelen te treffen om de verspreiding 
ervan in te dammen (bijvoorbeeld betrokkenen te testen en in quarantaine te laten gaan). Bij de 
clusteruitbraken in Katwijk, Hillegom en Gouda is dat goed gelukt. Inmiddels is het aantal 
besmettingen zeer toegenomen en is het lang niet meer altijd mogelijk goed aan te geven waar 
de besmettingen hebben plaatsgevonden. Dat betekent ook dat gerichte maatregelen als hiervoor 
genoemd steeds minder goed getroffen kunnen worden.  
 
Om de regionale verschillen inzichtelijk te maken en de daarop gebaseerde regionale 
maatregelen transparant, heeft het kabinet een inschalingsmethodiek opgesteld. Op basis van 
deze methodiek wordt een inschalingsniveau per veiligheidsregio bepaald. Er zijn drie 
inschalingsniveau‘s (escalatieladder): waakzaam, zorgelijk en ernstig. De terminologie is door het 
Rijk vastgesteld. Het inschalingsniveau wordt bepaald op basis van het beeld zoals opgenomen in 
bovengenoemd dashboard coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal positieve 
testuitslagen, het percentage positieve testen, de gegevens betreffende de naleving, de 
ziekenhuisopnames en de rioolwaterdata. Overschrijding van (regionale) signaalwaarden 
betekent dat gekeken wordt of aanvullende maatregelen nodig zijn en of het inschalingsniveau 
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van een veiligheidsregio aangepast moet worden. Elke week en indien nodig vaker en sneller 
wordt voor de veiligheidsregio’s bepaald wat het inschalingsniveau is. De uiteindelijke 
besluitvorming vindt plaats door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als 
eindverantwoordelijke voor het bestrijden van het COVID-19 virus.  
 
In het coronadashboard zijn signaalwaarden opgenomen. Overschrijding van de regionale 
signaalwaarden in dit dashboard betekent dat met urgentie naar een veiligheidsregio wordt 
gekeken en dat er overleg plaatsvindt tussen het Rijk en de decentrale overheden. Het bepalen 
van het inschalingsniveau en welke maatregelen er vervolgens worden getroffen is dus geen 
automatische op basis van louter harde indicatoren, maar een gezamenlijke afweging. [Maar de 
minister beslist, dus het is eerder na overleg besluiten] 
 
In de achterliggende weken werd duidelijk dat het COVID-19 virus aan een gestage opmars bezig 
is. Eerst in kleine clusteruitbraken verspreid over het gehele land, later in met name de grote 
steden in de Randstad en daarmee ook in Hollands Midden. Hoewel de virusverspreidingen in 
onze regio een verschillend beeld geven per gemeente, is de toename van het aantal 
virusbesmettingen ook in onze regio substantieel. Gelet op het hoge aantal besmettingen in onze 
buurregio’s is dit ook niet verrassend. 
 
Na overleg met de betrokken voorzitters veiligheidsregio’s heeft het kabinet [volgens mij beslist de 
minister van volksgezondheid] op vrijdag 18 september jl. besloten om zes veiligheidsregio’s op te 
schalen naar het inschalingniveau ‘zorgelijk’. Het gaat om de veiligheidsregio’s Kennemerland, 
Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Utrecht, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. De 
overige negentien veiligheidsregio’s blijven, voor nu, in het inschalingsniveau ‘waakzaam’. Het 
werken met deze nieuwe inschalingsmethodiek zou pas later ingaan, maar de werkwijze is naar 
voren gehaald, gelet op de toenemende besmettingen. 
 
Gelet op deze ontwikkeling is ook gekeken naar nieuwe maatregelen voor deze zes 
veiligheidsregio’s. Op vrijdagavond 18 september 2020 heeft de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een aanwijzing gegeven met nieuwe maatregelen. Deze aanwijzing is vertaald in 
de 12e Noodverordening COVID-19 VRHM 20 september 2020, die op zondagavond 20 
september 2020 om 18:00 uur in werking is getreden. De maatregelen en de noodverordeningen 
in de zes veiligheidsregio’s zijn gelijkluidend.  
 
Een probleem bij het treffen van nieuwe maatregelen was en is dat het overgrote deel van de 
besmettingen lijkt plaats te vinden in de privésfeer (achter de voordeur), waar om grondwettelijke 
redenen geen regels, maar slechts adviezen gelden ten aanzien van het gedrag. De mogelijkheid 
geboden en verboden te geven richt zich vooral op de publieke ruimte. Tot op zekere hoogte 
kunnen de nieuwe bepalingen dan ook worden beschouwd als maatregelen bedoeld om een 
zeker schrikeffect teweeg te brengen, weer een grotere mate van alertheid te bewerkstelligen. Dat 
heeft betekenis, want de intrinsieke motivatie om zich aan de adviesregels te houden lijkt de 
afgelopen maanden substantieel te zijn afgenomen. Regionaal zullen we ons de komende tijd 
grote inspanningen getroosten om met de hulp van velen het bewustzijn te vergroten van het 
belang van het naleven van de maatregelen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. We 
gaan (opnieuw) acties inzetten om de urgentie van de geldende maatregelen meer dan ooit onder 
de aandacht te brengen. We moeten met elkaar scherp blijven op de basismaatregelen die 
onverminderd van kracht blijven. De contacten met de verschillende doelgroepen (jongeren, 
studenten, inwoners met migratie achtergrond, hulpbehoevenden en werkgevers) worden de 
komende periode sterk geïntensiveerd. Met hulp van velen, zoals burgemeesters, wethouders en 
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hopelijk ook u, gemeenteraadsleden, willen we de urgentie van deze boodschap kracht bijzetten 
en laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Zo krijgen we deze boodschap zo 
goed mogelijk achter iedere voordeur. De mate waarin we er in slagen om zonder juridische 
middelen, maar met inhoudelijke argumenten en met een appel op gemeenschapszin, achter die 
voordeur te komen, zal uiteindelijk bepalend zijn voor de uitkomst van onze gezamenlijke strijd 
tegen het virus. 
 
Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik de burgemeesters heb geconsulteerd voordat ik de 
noodverordeningen heb vastgesteld. Geen van de burgemeesters heeft schriftelijk bezwaar doen 
aantekenen tegen de noodverordeningen, op grond van het feit dat het belang van hun gemeente 
onevenredig geschaad zou worden (artikel 39, vierde lid, Wet veiligheidsregio’s). 
 
Dit wil niet zeggen dat we geen discussies hebben gehad. De burgemeesters vertegenwoordigen 
ook de belangen van hun gemeenten. Zoals eerder aangegeven verschilt het aantal 
virusbesmettingen per gemeente. Soms zijn er grote verschillen. Soms heeft de ene gemeente 
meer besmettingen, dan is het weer een andere gemeente. Ook het feit dat de nieuwe 
maatregelen in de 12e Noodverordening van kracht in alle gemeenten binnen de veiligheidsregio, 
terwijl in sommige gemeenten het aantal besmettingen heel beperkt blijft is onderwerp van 
gesprek geweest. Omdat de getroffen maatregelen geen directe relatie leken te hebben met waar 
de besmettingen zich voordoen, leek dat ook geen reden te zijn voor binnen regionale 
differentiatie. 
 
 
Handhaving noodverordening 
De nieuwe maatregelen in de 12e Noodverordening lijken ingewikkeld in de uitvoering, ook voor 
burgers, en de handhaving. Het is hierbij belangrijk dat we het hoofddoel goed voor ogen blijven 
houden. Bij onze handhavingsstrategie hoeden we daar rekening mee, waarbij we een beroep 
blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners, ondernemers, instellingen, 
verenigingen, evenementenorganisatoren, etc. Bij overtredingen, excessen of provocatief gedrag 
wordt gehandhaafd volgens de afgesproken lijn: aanspreken, waarschuwen, boete en/of opleggen 
(preventieve) last onder dwangsom. De hoofdlijn wordt bepaald door de 1,5 meter afstand die 
moet worden nageleefd en waarbij het voor een ieder ook mogelijk moet zijn die na te leven. 
 
Binnen de bepalingen van de noodverordening zijn evenementen mogelijk. Op gemeentelijk 
niveau wordt door de burgemeester bepaald of een evenement, en onder welke voorwaarden, 
doorgang kan vinden (dat geldt ook voor de Sinterklaasintochten en kermissen). 
Evenementenvergunningen zijn immers lokale vergunningen. Wel moet daarbij worden 
afgewogen hoe kan worden voldaan aan de bepalingen van de regionale noodverordening. De 
burgemeesters hebben wel enkele gezamenlijke afspraken hierover gemaakt, zoals dat dit najaar 
geen uit het voorjaar doorgeschoven evenementen mogen worden plaatsvinden, tenzij het 
betreffende evenement geen extra capaciteit van de hulpdiensten en of de gemeente vraagt en 
het evenement aantoonbaar zelfregulerend is opgezet. Reeds verleende 
evenementenvergunningen worden opnieuw getoetst aan de COVID-19 risicoscan en -
maatregelen (conform de geldende noodverordening). 
 
De naleving en handhaving van de noodverordening worden gemonitord. Op een enkele keer na, 
zijn hierbij geen grote problemen geconstateerd. Op basis van de monitor worden periodiek 
zogenaamde aandachtspunten benoemd voor handhaving en communicatie. Op dit moment gaat 
het om de thema’s: horeca algemeen (o.a. feestzalen), sport- en verenigingskantines, jongeren 
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en studenten, en terugkerende vakantiegangers. Op basis van de resultaten uit de monitor en de 
nieuwe noodverordening zullen de aandachtspunten heroverwogen worden. 
 
In het kader van de bestuurlijke handhaving is tot nu toe in onze regio 26 keer een last onder 
dwangsom opgelegd door mij of door een burgemeester (sinds 30 april 2020 is deze bevoegdheid 
gemandateerd aan de burgemeesters). Twee keer is hiertegen een voorlopige voorziening 
aangevraagd: sluiting sauna en verbod locatie bruiloft. Beide verzoeken om een voorlopige 
voorziening zijn afgewezen door de rechter. Tegen twee besluiten tot het opleggen van een last 
onder dwangsom is een bezwaarschrift ingediend. Deze bezwaarschriften zijn in behandeling 
genomen door de veiligheidsregio. Twee keer is een invorderingsbeschikking afgegeven. Twee 
keer is een horecagelegenheid door mij gesloten. Bijna altijd nemen horecaondernemers hun 
eigen verantwoordelijk na een geconstateerde (cluster)bestemming in hun zaak en sluiten voor 
twee weken de deuren. Ook andere bestuurlijke maatregelen worden ingezet door gemeenten, 
zoals bijvoorbeeld het intrekken van een ontheffing op de algemene sluitingstijden van 
horecagelegenheden. Dit besluit heeft ook standgehouden bij de rechter. 
 
 
Continuïteit hulpdiensten / crisisorganisatie 
Ik wil bij deze mijn waardering uitspreken voor het vele werk dat, ondanks dat we al ruim een half 
jaar in deze crisis zitten, verricht wordt door de menen binnen GGD, de gemeenten (waaronder 
zeker ook de BOA’s), de veiligheidsregio, de politie en andere betrokken organisaties. Het is 
duidelijk dat bij velen de vermoeidheid begint toe te nemen, en dat terwijl het einde nog lang niet 
in zicht is. We hebben evenwel niet de keus om te verslappen. De medewerking van iedereen is 
nodig om de nalevingsbereidheid weer te laten groeien, zodat de werkdruk, ook in de zorg, op 
een acceptabel niveau komt en blijft. 
 
De hulpverlening en paraatheid van de hulpdiensten is op dit moment nog gewaarborgd. De 
hulpdiensten beschikken ook over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking 
tot COVID-19. Het oplopend aantal besmettingen kan echter wel ook van invloed worden op de 
continuïteit van de hulpdiensten. De hulpdiensten nemen daarom maatregelen om de continuïteit 
van de hulpverlening zo veel als mogelijk te waarborgen, bijvoorbeeld door het inroosteren van 
extra medewerkers. Deze mogelijkheden zijn niet onbeperkt. Door de toenemende besmettingen 
en quarantaine- en isolatiemaatregelen kan het plotseling gaan om een grote groep 
medewerkers. 
 
Het (Kern -) Regionaal Beleidsteam (RBT) en het Regionaal Operationeel Team Corona (ROT-C) 
van de veiligheidsregio blijven actief. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet tijdelijke 
maatregelen COVID-19 (datum inwerkingtreding nog niet bekend) wordt wel onderzocht welke 
werkwijze en coördinatie passend zijn bij deze nieuwe situatie. Gedacht wordt aan een bestuurlijk 
regionaal beleidskader met inhoudelijke beleidskaders en procedureafspraken, zodat de 
meerwaarde van en de ervaring met de huidige samenwerking in de regio behouden blijven. Over 
dit beleidskader dient goede afstemming met de colleges en gemeenteraden plaats te vinden 
voordat de nieuwe wet in werking treedt. 
 
 
Positie gemeenteraad 
Sinds meer dan zes maanden functioneert de crisisorganisatie van de veiligheidsregio op het 
hoogste regionale crisisniveau (GRIP 4). Dit is in alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland het geval. 
Bij GRIP 4 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio bijzondere bevoegdheden op grond van de 
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Wet veiligheidsregio’s. In mijn eerdere brieven heb ik uitgelegd wat deze bevoegdheden zijn, en 
de bijbehorende procedure, ten aanzien van het vaststellen en handhaven van de 
noodverordening.  
 
Er is veel, deels terechte, kritiek op de huidige werkwijze met een opgeschaalde crisisorganisatie, 
regionale noodverordeningen en een voorzitter veiligheidsregio die acteert op grond van de Wet 
veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid. Noodgedwongen maken we gebruik van 
middelen en rollen die nooit voor een dergelijke langdurige crisis zijn ingesteld, maar zolang de 
Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 niet in werking is getreden, zullen we het hier mee moeten 
doen. De oorspronkelijk beoogde inwerkingtreding van de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 
(Wtm) per 1 juli 2020, en later 1 oktober 2020, is, zoals bekend, niet gehaald. Het wetsvoorstel is 
nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Op dit moment kan ik geen voorspelling doen op welke 
datum de wet in werking zal treden. Voor meer informatie over het wetgevingstraject verwijs ik u 
naar 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=w
etsvoorstel%3A35526 . 
 
Zodra er meer bekend is over de definitieve inwerkingtreding van de Wet tijdelijke maatregelen 
COVID-19 (Wtm) , zal ik u nader berichten over mijn formele eindverantwoording aan u en de 
bijbehorende procedure (op grond van artikel 40 Wet veiligheidsregio’s). De inwerkingtreding van 
de Wtm is immers naar verwachting het formele afschalingsmoment van de huidige crisisstructuur 
en de bijbehorende bevoegdheden. 
 
Op woensdag 15 juli 2020 heb ik, via een teleconferentie, een gesprek gehad met circa dertig 
gemeenteraadsleden uit de achttien gemeenteraden in Hollands Midden. Ik heb dit gesprek als 
open en nuttig ervaren. Binnen enkele weken wil ik graag weer in gesprek met u over de stand 
van zaken en de afhandeling van de crisis. Ik laat hiervoor een vergaderverzoek uitdoen. Als u los 
hiervan vragen wilt stellen aan mij of opmerkingen wilt maken over de aanpak in onze regio (al 
dan niet via uw eigen burgemeester), sta ik daar overigens ook zeer voor open. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen en/of een volgende noodverordening zal ik u wederom schriftelijk op de 
hoogte stellen van de stand van zaken. Ik vraag hierbij wel om uw begrip dat het soms enige tijd 
kan duren voordat ik een preciezere duiding kan geven bij de aanwijzing die door de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan mij wordt opgelegd. De aanwijzing, die niet altijd direct 
beschikbaar is, moet namelijk vertaald worden in een noodverordening en de maatregelen 
moeten geïmplementeerd worden. En in een crisis zijn maatregelen soms, door de snelheid van 
handelen, niet voldoende duidelijk of uitgewerkt. Desondanks stel ik alles in het werk om u zo snel 
en volledig mogelijk te informeren. Ook tussentijdse vragen van u beantwoord ik graag. 
 
Vertrouwende u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 

drs. H.J.J. Lenferink 
voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden 


