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Persconferentie 1 september  

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben de stand van zaken over het 
coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de 
uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven: 
 
 Nog geen versoepelingen 

Naast de algemene beschouwing van de situatie werden een aantal specifieke punten verder 
toegelicht. Er is besloten om de discotheken en nachtclubs nog niet te openen. 

 
 Juichverbod blijft gelden 
Daarnaast blijft het verbod op schreeuwen en zingen in groepsverband, ook wel het juichverbod bij 
demonstraties, sportwedstrijden en concerten, gelden. 

 
 Alle kinderen naar school en opvang 
Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen de regel dat kinderen van 4 tot en met 12 

wel naar de opvang en school mochten. Bijvoorbeeld bij gezinnen die terugkeren uit een gebied dat 
vanwege COVID-19 code oranje heeft gekregen. Dinsdag is besloten dat kinderen van 0 tot 4 jaar 
ook naar de opvang, sport en school mogen.  
 

 Veranderingen in verpleeghuizen 
Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door 
het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt onderzocht of bewoners en medewerkers preventief 
kunnen worden getest, bij toename van besmetting in de directe omgeving. Bij een uitbraak in 
een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest. 
 

 Uitbreiding informatie coronadashboard 
Het Dashboard Coronavirus wordt steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september staan 
daar nu ook de cijfers per gemeente op. Zo wordt het steeds beter mogelijk om gerichter 
maatregelen te treffen. 
 
 

Start van scholen 

De scholen zijn weer begonnen. Zij doen wat zij moeten doen voor een veilige omgeving. Meer 

informatie over de scholen komt in de raadsmail van 18 september.  

 

Controles horeca  

Restaurants, cafés en andere ondernemers hebben, onder bepaalde  voorwaarden, weer hun 
deuren kunnen openen.   

Bij de heropening is er vanuit de gemeente veel gedaan om in de nieuwe 1.5 meter  samenleving 
veilig en prettig te kunnen ondernemen.  Naast het informeren zijn er op verschillende plekken een 
schouwen georganiseerd. Tijdens deze schouwen is uitgelegd onder welke voorwaarden men weer 
kon openen. 
De eerste weken is niet stringent gehandhaafd. De lijn vanuit de veiligheidsregio was: informeren 
en sturen. Daarna is het traject van handhaving gestart. 
Over het algemeen worden de afspraken goed nageleefd. Helaas is er ook gehandhaafd maar tot 

het innen van boetes of sluiting is het nog niet gekomen.  
De gemeente blijft controles uitvoeren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/


Online aandacht voor ruimte geven in winkels 

Er zijn bezorgde reacties van inwoners over drukte bij bouw- en 

supermarkten. Naar aanleiding van de brief die winkels hebben ontvangen 

van de gemeente met het verzoek om de coronamaatregelen te blijven 

uitvoeren en handhaven, zijn er ook reacties binnengekomen.  

Het blijft een samenspel van zowel de winkelier als de bezoeker. Daarom is er 

via de social media kanalen van de gemeente aandacht gevraagd aan 

inwoners om elkaar de ruimte te (blijven) geven.  

 

COVID-19 wet  

Het kabinet stuurde het voorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in juli 2020 naar de 
Tweede Kamer. Het voorstel is daar in behandeling. 
Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden. Tot die 
tijd blijven de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s gelden. 
 

 

Opstarten verenigingen  

Vanaf maart worden alle sportverenigingen binnen HLT samen geïnformeerd.  

Dat gebeurt naast de gemeentelijke afdeling sport, ook door de eigen bonden. 
Aandacht voor de lokale noodverordening is daar in meegenomen. 
Sportverenigingen zijn goed op de hoogte van alle noodzakelijke maatregelen.  
In sommige gevallen kan het team JOSVC zelf waarnemen hoe met de maatregelen wordt 
omgegaan omdat een aantal vakambtenaren actief de locaties bezoekt. 
De inzet van veel vrijwilligers en informatie bij sportclubs om de coronamaatregelen te handhaven 
is een mooi voorbeeld voor velen. 

 
Afgelopen week zijn er wat vragen binnengekomen van kaartverenigingen over de geldende regels 

Allen hadden het protocol van hun bond gebruikt of zelf een protocol gemaakt. Bij het eigen 

protocol heeft de gemeente aanvullende tips gegeven.  

 

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 35: 1 nieuw cluster 

In de week van 24 augustus zijn er 4190 coronatesten afgenomen in de teststraten van 
Hollands Midden. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn 
in totaal 121 personen (2.8%) positief getest op corona. Een lichte stijging ten opzichte van de 
voorgaande week (2%). 1 patiënt werd de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. 
Meer informatie in het persbericht bij deze mail. 
 

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen?zoekrol=vgh5mt4dsdk1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios


Persbericht 1 september 
 
Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 35: 1 nieuw cluster 
 
In de week van 24 augustus zijn er 4190 coronatesten afgenomen in de teststraten van 
Hollands Midden. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn 
in totaal 121 personen (2.8%) positief getest op corona. Een lichte stijging ten opzichte van de 
voorgaande week (2%). 1 patiënt werd de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis.  
 
Nieuw cluster  
In Bodegraven-Reeuwijk is een nieuw cluster ontstaan. De besmette personen zijn in isolatie en 
ook hun (nauwe) contacten hebben instructies gekregen.  
 
We zien sinds de laatste 2 weken een daling in het aantal besmettingen. Om de daling door te 
laten zetten moeten we ons met zijn allen aan de coronamaatregelen blijven houden.  
 

 
Terug van vakantie?  
Veel inwoners van Hollands Midden zijn de afgelopen dagen teruggekomen van vakantie uit 
binnen- en buitenland. Ben je in het buitenland geweest? Check het reisadvies voor het land of 
gebied waaruit je vertrokken bent op de website Nederlandwereldwijd.nl.   
 
Keer je terug uit een oranje gebied dan moet je in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Dit 
geldt ook wanneer je geen klachten hebt én ook wanneer je je hebt laten testen op corona na 
terugkomst en de test negatief was. Een test is namelijk een momentopname en je kunt tot aan 
het einde van de incubatietijd nog steeds klachten ontwikkelen. Bepaalde groepen reizigers 
hoeven niet in quarantaine. Deze uitzonderingen vind je op de website Rijksoverheid.nl. 
 
Heb of krijg je klachten die passen bij corona, laat je dan (opnieuw) testen. Plan een afspraak via 
coronatest.nl of bel naar 0800-1202. Voor het online maken van een testafspraak geldt dat je je 
eigen Digid moet gebruiken, dit geldt ook voor kinderen. Heeft je kind geen Digid? Maak dan een 
afspraak via 0800-1202. 
 



Coronacijfers per gemeente 
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan op 
www.eengezonderhollandsmidden.nl.  
 
 
 
Noot voor de redactie 
 
Wilt u meer informatie, neem dan tijdens kantooruren contact op met persvoorlichting GGD op 
via 088-308 3000 of media@ggdhm.nl. 
 
 
De uitleg over clusters lees je op de website van de GGDHM.nl  
 
 
 


