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Beste raads- en burgerleden, 
  
De cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames laten een voorzichtig 

optimistisch beeld zien en zijn hoopgevend. Maar er worden ook nog steeds mensen met 

coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Alle maatregelen zijn er daarom op gericht verdere 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen en daarmee het risico op een tweede piek te 

voorkomen. In de bijgevoegde presentatie van Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid RDOG 

vindt u een overzicht van de cijfers. 

  

De maatregelen in ons dorp worden goed nageleefd. Dit gebeurt met creativiteit en saamhorigheid. 
Langzaam zien we dat deze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Tegelijkertijd zien we een 
toename van activiteiten en trekken mensen er vaker op uit. Veel inwoners zien graag meer 
bewegingsvrijheid, maar blijf hierin nog terughoudend. In onze dorpen was het afgelopen zaterdag 
druk. Het risico op besmetting is nog steeds reëel.  
  
In de ‘4e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden een aantal van de 

eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Dit leidt tot een aantal wijzigingen vanaf 29 

april, 1 en 11 mei. U heeft de noodverordening eerder ontvangen. De wijzigingen vindt u hier op een 

rij:  

  

Vanaf 29 april 2020 

 Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde 

buitensport en -spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Kinderen tot en met 12 

jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.  

 Dit geldt ook voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar waarbij onder begeleiding 1,5 meter afstand 

moet worden gehouden.  

 Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties hun training hervatten, mits ook zij de 1,5 

meter afstand in acht nemen.  

  

Vanaf 1 mei 2020 

 Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf wordt per 1 mei opgeheven. Het aanbieden 

van recreatief nachtverblijf en dus overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en 

minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het 

strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt 

kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus 

vooralsnog in stand. Het verbod op recreatief nachtverblijf heeft bijgedragen aan een 

vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de paasvakantieperiode. Gelet op o.a. 

de momenteel afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio is besloten dat het verbod op 

recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt 

daarom ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur. 

  

Vanaf 11 mei 2020 

 Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun 

deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school 

gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun 

werkzaamheden hervatten.   

  
Aankomend lang weekend 



De wegen tussen de bollenvelden worden tijdens het weekend en op 5 mei niet preventief afgesloten. 
Wel wordt er gekeken naar het aantal mensen op een bepaalde plek. Als 1,5 meter afstand tot elkaar 
niet meer mogelijk is, wordt dat gebied wel afgesloten.  
De regel blijft nog steeds: Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona er onder. 
  
  
Onderzoek coronamaatregelen RIVM 
De GGD, gemeenten, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren onderzoek uit om beter te begrijpen wat 
mensen vinden van de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat 
de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat over gedrag, wat mensen vinden van de 
gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal gaat in Nederland in dit 
coronatijdperk. 
Het eerste onderzoek is op 20 april gestart. Voor dit onderzoek zijn de digipanels van Hillegom, Lisse 
en Teylingen ingezet, met respectievelijk 667, 651 en 776 deelnemers 
  
Naar verwachting vinden de vervolgonderzoeken plaats op 6 mei, rond 20 mei, rond 2 juni en rond 16 
juni 
Deze data zijn met een slag om de arm, gezien de verschuiving van de startdatum ten tijde van het 
eerste onderzoek. 
  
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
  
Arie van Erk 
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• Landelijk beeld

• Regionaal beeld ziekenhuizen

• Testbeleid

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Beeld van de caresector

• Verwachtingen





Aantal gemelde besmettingen

• Totaal 38.802 



Aantal ziekenhuisopnamen

• Totaal 10.685 



Aantal IC- opnamen

• Totaal 2.793



Aantal gemelde overlijdens

• Totaal 4.711 



Gemelde besmettingen regio
Totaal 1314 (t/m 27/4)



Gemelde besmettingen regio
Cumulatief



Gemelde besmettingen gemeenten

Totaal 1314 (t/m 27/4)

Per 100.000 inwonersAbsoluut aantal



Ziekenhuisopnames regio
Totaal 325 (t/m 27/4)



Ziekenhuisopnames regio
Cumulatief



Ziekenhuisopnames gemeenten

Totaal 325 (t/m 27/4)

Per 100.000 inwonersAbsoluut aantal



Gemelde overledenen regio

Totaal 139 (t/m 28/4)



Gemelde overledenen regio

Cumulatief



Gemelde overledenen regio

Totaal 140 (t/m 27/4)

Per 100.000 inwonersAbsoluut aantal



Ziekenhuisopnames IC regio



COVID in de VVT  d.d. 2304 2020

COVID patiënten in 

zorg

Nog beschikbare 

capaciteit

V&V zonder 

coronacentra

61 143

Coronacentra in V&V 33 94 (max. nog op te 

schalen tot 178)

Mogelijk op te schalen 

hotelzorg

240

Thuiszorg 23 *

Dak/thuislozen/AZC * *

GGZ en GHZ * *

* In de volgende uitvraag

Vier clusters:

Alphen  11

Zuidplas 27

Katwijk 29

Gouda 80



COVID in de VVT  d.d. 2304 2020

• Relatief hoge besmettingsgraad in de V&V 

(20-25% van instellingen)

• Voldoende capaciteit in de VVT

• Voldoende beschikbaar personeel

• Op het moment voldoende PBM m.u.v. schorten

• Wel wordt aangegeven dat er PBM en zuurstoftekorten 

ontstaan bij een toename van patiënten. Dit is bij het 

landelijk centrum PBM bekend

• De 1ste lijn (COVID  HAPS) ervaren een afname van 

COVID gerelateerde consulten



COVID in de MO  d.d. 2304 2020

• Voor de opvang van COVID besmette dak- en 

thuislozen:

- Overleg vindt plaats met VVT voor opvang dak- en 

thuislozen met somatische hulpvraag

- Idem met de GGZ voor opvang niet-instrueerbare dak- en 

thuislozen. Hier zit wetgeving vooralsnog in de weg (kan 

alleen met psychiatrische indicatiestelling). Wordt nog 

onderzocht.

- Tussen de gemeenten Leiden en Den Haag wordt 

samenwerking gezocht m.b.t. het in te richten ‘coronadorp’ 

bij het ADO-stadion met als doel deze faciliteit 

beschikbaar te maken voor de hele ROAZ-regio.



COVID in VO en sociale teams

• Vrouwenopvang

• Weinig tot geen zieken

• 1,5 meter maatregel is probleem, vooral met kinderen

• Aanmeldingen in Midden Holland

• Sociale teams

• Eerst alleen telefonisch, nu ook fysiek (komt op gang)

• Ook weer aanmeldingen bij VT



COVID in de keten Veilig Thuis

• Lichte stijging van aantal aanmeldingen

• Veel bel- en beeldcontacten

• Partners gaan verschillend om met richtlijnen RIVM; 

daardoor moeilijk om hulpverlening in complexe situaties 

goed te organiseren

• Nieuwe campagne ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

• Partners zoeken naar mogelijkheden om weer live bij 

elkaar te komen

• Nieuwe normaal blijft een uitdaging



Prognoses

• Op het moment zijn wekelijkse gegevens over de vraag 

en aanbod COVID zorg bekend

• De uitstroom uit de ziekenhuizen en de VVT naar 

zkhs/VVT/thuis/mortuarium wordt in kaart gebracht

• Ook wordt een patientenprofiel opgesteld: wat is het 

gemiddelde verloop van een COVID patient o.a. qua 

opnameduur en uitstroomgegevens

• Dit leidt op termijn tot het maken van prognoses en op-

en afschalingscriteria voor COVID capaciteit



Verwachtingen

• Verdere versoepeling na 11 mei; testbeleid ook voor onderwijs 

en andere doelgroepen

• Opdracht tot opschaling bron- en contactonderzoek

• Veel aandacht voor online-monitoring en epidemiologie

• Druk op ziekenhuizen hanteerbaar; reguliere zorg steeds groter 

aandeel

• Zes weken druk op care-sector, vlakt nu af. Meer leegstand.

• PBM komt beter beschikbaar

• Beperkte hoeveelheid zorghotels

• In juni de grote vraag: waar staan we nu?

• Afweging medische, maatschappelijke en economische 

belangen



www.eengezonderhollandsmidden.nl


