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Geacht college, 

 

Iedere twee weken informeer ik u zoals eerder aangekondigd over de voortgang van de aanpak 

van Covid-19 in onze veiligheidsregio. In de voortgangsbrieven zal ik steeds: 

1. een stand van zaken geven met betrekking tot de risico-inschaling van onze veiligheidsregio; 

2. een stand van zaken geven van de verschillende relevante indicatoren; 

3. een update geven over de uitvoering van de maatregelen.  

 

Daarnaast informeer ik u in paragraaf 4 van deze voortgangsbrief over de stand van zaken met 

betrekking tot de uitvoering van vaccinaties. 

 

1. Risico-inschaling van onze veiligheidsregio  

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is sinds 13 oktober ingeschaald als ‘Zeer ernstig’.  

 

In deze brief kunt u lezen dat het aantal besmettingen in onze veiligheidsregio op het niveau 

‘Ernstig’ ligt, maar dat de opkomst van de Britse variant van het virus zorgen baart. Het kabinet 

heeft de lockdown daarom verlengd en extra maatregelen ingevoerd. In deze brief wordt u 

hierover geïnformeerd. 

 

2. Stand van zaken van de verschillende relevante indicatoren  

We rapporteren over de stand van zaken in onze veiligheidsregio op basis van:  
� het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op het medisch dashboard; 

� het functioneren van het testen en traceren en bron- en contactonderzoek; 

� de druk op de zorginstellingen. 

 
Besmettingen 

Op dit moment zijn er binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 189 Covid-19 

meldingen per 100.000 inwoners. Dit aantal valt binnen het één na hoogste risiconiveau ‘Ernstig’ 

(150 - 250 Covid-19 meldingen per 100.000 inwoners). In week 2 was er net als in voorgaande 

weken een daling in het aantal besmettingen te zien. Deze daling wordt echter per week kleiner, 

wat in combinatie met de opkomst van de meer besmettelijke Britse variant van het virus reden is 

tot zorgen, en aanleiding voor de aankondiging van extra maatregelen door het kabinet op 20 

januari.  

Aan de colleges van B&W  
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Op het landelijke coronadashboard is de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingeschaald in 

de categorie ‘Zeer ernstig’. De reden voor deze inschaling is dat naast de incidentie van het virus 

ook andere aspecten worden meegewogen, zoals de druk op de zorg (ziekenhuizen en VVT). In 

onderstaande figuur ziet u het aantal besmettingen per dag sinds juni 2020. De zwarte lijn geeft 

het gewogen gemiddelde over 7 dagen weer.  

 

 
 

 

Binnen onze veiligheidsregio zijn verschillen waar te nemen per gemeente. In Diemen en met 

name Aalsmeer is een sterke afname in het aantal besmettingen te zien. In Amsterdam is een 

lichtere afname te zien, in Amstelveen en Ouder-Amstel bleef het aantal meldingen gelijk. 

Uithoorn laat een toename in het aantal vastgestelde besmettingen zien. Deze toename heeft 

mogelijk te maken met de aanwezigheid van de GGD-testbus in Uithoorn waardoor mensen zich 

laagdrempelig kunnen laten testen. Ouder-Amstel en Aalsmeer bevinden zich in de 

risicocategorie ‘Zorgelijk’ (50 – 150 Covid-19 meldingen per 100.000 inwoners). De overige 

gemeenten vallen in de risicocategorie ‘Ernstig’ (150 – 250 Covid-19 meldingen per 100.000 

inwoners). 
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Ook binnen Amsterdam is een verschil te zien tussen de verschillende stadsdelen. Nieuw-West 

bevindt zich vlak boven de signaalwaarde van meer dan 250 Covid-19 meldingen per 100.000 

inwoners en komt uit in de hoogste risicocategorie ‘Zeer ernstig’. Stadsdeel Centrum valt (net) in 

de risicocategorie ‘Zorgelijk’. De overige stadsdelen bevinden zich in de risicocategorie ‘Ernstig’. 

 

 
 

Naast de lokale verschillen, zijn ook duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen. In de leeftijd van 13 tot 50 jaar is een daling van het aantal besmettingen te zien. 

In de leeftijdsgroep tussen 0 en 12 jaar en bij mensen boven de 50 jaar neemt het aantal 
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besmettingen toe, behalve bij de 71 tot 80-jarigen. In deze laatste groep is een zeer lichte afname 

te zien. De grootste toename is te zien in de leeftijdsgroep 81 jaar en ouder.  

 

 
 

De Britse coronavariant is in onze veiligheidsregio tot nu toe bij 59 personen aangetroffen, 

waarvan tenminste zeven zelf niet woonachtig waren in onze regio. De Zuid-Afrikaanse 

coronavariant (die net als de Britse coronavariant besmettelijker lijkt te zijn dan de ons bekende 

variant) is tot nu bij twee inwoners van onze veiligheidsregio aangetroffen. Beide personen 

hadden een reishistorie of bron gerelateerd aan Zuid-Afrika.  

 

Testen en traceren 

In week 2 is het totale aantal testen toegenomen in de GGD-teststraten in onze regio. Wel hebben 

minder inwoners uit de Veiligheidsregio zich laten testen. Het percentage testen met een 

positieve uitslag bleef stabiel en was in week 2 10,7%. Gemiddeld werden er dagelijks 123 van de 

500 beschikbare testen afgenomen in de fastlane.  

 

De druk op de capaciteit van Bron- en Contact Onderzoek (BCO) is afgelopen periode afgenomen, 

waardoor de BCO’s vanaf 6 januari weer volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat de GGD 

weer zelf de nauwe contacten van alle besmette personen informeert. 

 

De beschikbare testcapaciteit is de afgelopen tijd ruim voldoende gebleken. Om deze reden zal in 

januari niet worden opgeschaald naar de eerder beoogde 17.250 testen per dag. Indien de vraag 

alsnog snel toeneemt is opschaling direct mogelijk. In januari wordt de testcapaciteit uitgebreid 

met de opening van een nieuwe L-testlocatie in Sloterdijk. Gestart wordt met 500 testafspraken 

per dag. Ook wordt er verder gewerkt aan de implementatie en opschaling van sneltesten (de 

eNose ademtest en de LAMP-test). 
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Druk op de zorginstellingen 

Het aantal ziekenhuisopnames neemt licht af. Dit geldt zowel voor de kliniek als de Intensive-

Careafdelingen. Ziekenhuizen bereiden zich echter voor op de verwachte toename van patiënten 

vanwege de Britse virusvariant. 

 

Binnen de VVT lijkt de piek in het aantal besmettingen te zijn bereikt, al blijft het aantal 

besmettingen onverminderd hoog. De uitval van personeel blijft een groot aandachtspunt. 

Diverse instellingen hebben problemen met het rond krijgen van de personele bezetting, 

waardoor op sommige plaatsen de zorgcontinuïteit in het geding komt. 

 

3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen  

Sinds dinsdag 15 december is Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. De maatregelen die 

tot 19 januari van kracht zouden zijn, zijn verlengd tot en met ten minste 9 februari. Daarnaast is 

een aantal maatregelen verder aangescherpt. Er zijn extra internationale reisbeperkingen van 

kracht en het advies voor bezoek is aangescherpt tot maximaal één persoon en maximaal één 

bezoek per dag.  

 

Een nieuwe maatregel is de invoering van de avondklok. Het is de bedoeling dat iedereen vanaf 

zaterdag 23 januari 2021 tussen 21.00 uur en 04.30 uur binnen blijft. Mensen mogen alleen naar 

buiten als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij calamiteiten, het verlenen van dringende (medische) 

hulp of werk. In de eerste periode wordt  intensief ingezet op de naleving van de avondklok. 

Daarvoor wordt extra politie ingezet in de avonduren. Ook worden gemeentelijke handhavers, 

hosts en straatcoaches ingezet, maar zij hebben vooral een informerende en signalerende rol. We 

sluiten als veiligheidsregio aan bij het landelijke handhavingskader en hanteren zoveel mogelijk 

hetzelfde handhavingskader in de verschillende gemeentes, om verschuivingseffecten te 

voorkomen. De eerste dagen zullen er intensieve statische en dynamische controles plaatsvinden. 

Op den duur zal er meer informatiegestuurd en op basis van meldingen gehandeld worden. In de 

handhaving zal aandacht zijn voor de bijzondere situatie van (psychisch) kwetsbare mensen.  

 

Een overzicht van de actuele coronamaatregelen vindt u op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-

tegen-het-coronavirus. 

 

Communicatie en preventie 

De ‘Heldencampagne’ is in de maand januari volop zichtbaar in het Amsterdamse straatbeeld. 

Deze campagne is bedoeld om meer erkenning en waardering te tonen voor hulpverleners die 

publieke taken uitvoeren. De verhalen over ‘helden’ die zich inzetten voor medebewoners zijn te 

lezen en filmpjes zijn te zien op wijamsterdam.nl. 

 

Bij de demonstratie op 17 januari in het Westerpark zijn deelnemers op social media opgeroepen 

zich aan de coronamaatregelen te houden. Ook zijn in het park stippen geplaatst en tekstkarren 

ingezet. Bij de Noordermarkt zijn wederom afbeeldingen op straat aangebracht om het 

alcoholverbod onder de aandacht te brengen.  
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Er is een pilot gestart om kwetsbare groepen de gelegenheid te geven om op een laagdrempelige 

manier met de GGD in contact te komen. Via WhatsApp kan contact worden gezocht met de GGD 

om een afspraak te maken of een inhoudelijke vraag te stellen over corona. Het WhatsApp-

nummer is in samenwerking met bewonersorganisatie Eigenwijks gericht verspreid via 

sleutelpersonen in verschillende WhatsApp-groepen in Nieuw West. De pilot duurt vier weken. 

 

Om het testen laagdrempeliger te maken, zijn sinds 11 januari drie GGD-testbussen actief. De 

testbussen staan voor een periode van twee weken op een vaste standplaats. Deze week staan de 

bussen in Amsterdam Zuid-Oost, Oosterpark en Uithoorn. De lokale preventieteams hebben 

buurtbewoners met flyers geattendeerd op de standplaats van de testbus en ook is via buurtapps 

informatie over de testbus in vijf talen verspreid, waarvan vier met voiceberichten (Marokkaans, 

Berber, Arabisch, Engels). De Nederlandse flyer is ook via brievenbussen verspreid. Door de 

nauwe samenwerking met huisartsen in de wijk zijn inwoners geïnformeerd over de testbus. 

Vanaf maandag 25 januari staan de bussen in de Kolenkitbuurt, in Kudelstaart en in Amsterdam 

Noord. Deze locaties zijn bepaald op basis van besmettingscijfers en demografisch data. 

 

De afgelopen weken zijn met webinars de medewerkers van zowel de VVT-sector en GGD 

geïnformeerd over het thema vaccinatie. Deze interactieve sessies zijn goed bezocht en de 

komende tijd worden nieuwe webinars georganiseerd om in de informatiebehoefte over 

vaccineren te voorzien. Op de vaccinatiestraat in de RAI wordt de beleving van de bezoeker 

continu verbeterd, waarbij we rekening houden met de verschillende doelgroepen. Voor 

zorgmedewerkers stond de afgelopen weken na de vaccinatie een bloemetje klaar als dank voor 

hun inzet van de afgelopen tijd.   

 

Gezien de behoefte bij de moskeeën aan persoonlijk contact met de GGD is op 11 januari 

wederom een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Raad 

Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland in de Alkabir moskee. Met de verstrekte informatie kan 

de gemeenschap beter worden geïnformeerd.   

 

In Stadsdeel Zuidoost worden gesprekken gevoerd met de Ghanese gemeenschap naar 

aanleiding van de onvrede over de uitkomsten van de Helius-studie. Er is een jingle voor radio 

gemaakt en er is een filmpje over coronapreventie opgenomen. Ook is er overleg met 

sleutelfiguren in de gemeenschap. In Nieuw-West zijn 4000 pakketjes uitgedeeld aan jongeren 

met een presentje en informatie over corona. De corona informatiebus is 7 dagdelen aanwezig op 

verschillende plekken in het stadsdeel. Om de teststraten meer onderdeel van de wijk te maken 

wordt onder andere in Noord samengewerkt met lokale kunstenaars. Daartoe zijn de afgelopen 

weken gesprekken gevoerd met kunstenaars en het lokaal bestuur. In West zijn verdiepende 

sessies gehouden met sleutelfiguren uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, waarin werd 

ingegaan op corona-gerelateerde thema’s.  

 

Toezicht en handhaving openbare orde 

Vanaf maart 2020 tot en met 20 januari 2021 is er in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

door gemeentelijk toezicht en handhaving 3.614 keer gewaarschuwd en zijn er 1.089 boetes 
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uitgeschreven voor overtreding van de coronamaatregelen. De politie heeft in de regio 3.250 keer 

gewaarschuwd en 2.058 boetes uitgeschreven. Er zijn de laatste week (14 t/m 20 januari) 85 

waarschuwingen en 120 boetes bijgekomen. 

 

Naast toezicht in de openbare ruimte wordt er ook toezicht gehouden op ondernemingen. Zo 

nodig worden er waarschuwingen en boetes afgegeven. Tot en met dinsdag 19 januari zijn aan 

ondernemingen 340 mondelinge en 295 schriftelijke waarschuwingen afgegeven, 25 lasten onder 

bestuursdwang opgelegd, en 29 sluitingen. 

 

4. Stand van zaken coronavaccinaties 

In de vorige brief heb ik u geïnformeerd over de aanpak van de vaccinaties in onze regio. Het 

thema is landelijk volop in beweging en ik wil benadrukken dat onze regio de landelijke lijn volgt. 

Het grote knelpunt bij het vaccineren is de beschikbaarheid van vaccins. 

 

Op 11 januari is de GGD gestart met het vaccineren van het personeel van verpleeghuizen. 

Medewerkers ontvangen een uitnodiging van hun werkgever om een afspraak in te plannen bij de 

vaccinatiestraat van de GGD in de RAI. Op dit moment vaccineert de GGD 550 zorgmedewerkers 

per dag. Dit verloopt goed: voor komende week zijn alle beschikbare plekken gereserveerd. Op 6 

januari zijn ook de ziekenhuizen gestart met het vaccineren van het acute zorgpersoneel 

(‘frontlinie’ personeel uit acute ziekenhuiszorg plus ambulancemedewerkers). Hiervoor is het 

animo in onze regio erg hoog: 95% van de ziekenhuismedewerkers die in aanmerking kwamen en 

85% van het ambulancepersoneel heeft zich laten vaccineren. Ook bij VVT-medewerkers lijkt de 

bereidheid om zich te laten vaccineren hoog. 

 

Op 18 januari is gestart met een pilot om cliënten van verpleeghuizen en instellingen voor mensen 

met een verstandelijke beperking te vaccineren. Deze pilot wordt in onze regio gehouden bij 

zorginstellingen van Ons Tweede Thuis en Cordaan. Komende week wordt deze pilot verder 

uitgerold en gaan ook andere zorginstellingen hun cliënten vaccineren. 

 

Vanaf eind januari worden thuiswonende 90-plussers door hun huisarts uitgenodigd om zich te 

laten vaccineren. Wanneer mensen in deze groep nog goed ter been zijn, kan de huisarts ze 

doorverwijzen naar de GGD voor vaccinatie. Ook verwachten we dat eind januari de uitnodigingen 

worden verzonden naar 85-plussers om een afspraak te maken om zich bij de GGD te laten 

inenten.  In februari zal de GGD starten met het vaccineren van medewerkers uit de thuiszorg en 

gehandicaptenzorg.  

 

Een verdere opschaling wordt voorbereid, zodat direct meer mensen kunnen worden ingeënt 

wanneer er meer vaccins beschikbaar komen. Er wordt ook gekeken naar een (beperkte) 

uitbreiding van het aantal vaccinatielocaties. 

 

Tot slot 

Het vaccineren is begonnen en het gaat met de besmettingscijfers de goede kant op, maar de 

ziekenhuizen liggen nog te vol en we maken ons grote zorgen over de nieuwe, zeer besmettelijke 

Britse variant van het virus. We moeten alles doen wat mogelijk is om die nieuwe soort geen 

enkele kans te geven om zich verder te verspreiden, en daarom heeft het kabinet besloten tot een 
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nog strengere lockdown, inclusief avondklok: een heftige maatregel waarvan we hoopten dat we 

hem nooit meer zouden meemaken.  

 

Het betekent voor ons allemaal dat we nog meer thuis zitten, nu ook ’s avonds. Ik weet dat veel 

mensen het daar moeilijk mee hebben. Maar zij staan er niet alleen voor. Ze kunnen een beroep 

doen om hun naasten of omgeving, hulp vragen via de website voorelkaarinamsterdam.nl (voor 

alle regiogemeenten), of 24 uur per dag bellen met de Luisterlijn: 0900-0767.  

 

Het lijkt soms niet zo, maar het einde van deze nare tijd is echt in zicht. We komen hier weer uit. 

Laten we voor nu steun zoeken bij elkaar, proberen om positief te blijven, en elkaar zoveel 

mogelijk er doorheen helpen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

 
Femke Halsema 

Voorzitter 


