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Geacht college,
Iedere twee weken informeer ik u 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.
1. Risico-inschaling van onze veiligheidsregio
Op dit moment zijn er binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gemiddeld 169 Covid19 meldingen per 100.000 inwoners en 89,7 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners. De
veiligheidsregio is daarom op het landelijke coronadashboard ingeschaald als ‘Zeer ernstig’, net
als vrijwel het gehele land. De drempelwaarde voor inschaling in de categorie ‘zeer ernstig’ is:
‘meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners per week of meer dan 27 ziekenhuisopnames
per miljoen inwoners per week’.
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.
In deze paragraaf geven we een beschrijving van de ontwikkeling van deze en enkele andere
relevante indicatoren.
Besmettingen
Afgelopen week is het aantal Covid-19 meldingen in onze veiligheidsregio met 6% gestegen ten
opzichte van de week ervoor. Dit is een minder grote stijging dan de week ervoor, toen het aantal
meldingen met 11% steeg. Ook het aantal testen steeg minder hard, en dit duidt op een stagnatie
in de verspreiding van het virus. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Het hoge aantal
positieve meldingen en besmettelijkere varianten van het virus onder de bevolking zijn in
combinatie wel risicovol: een groot ‘reservoir’ van geïnfecteerde inwoners kan leiden tot een
snelle stijging van nieuwe gevallen bij verminderde naleving van de maatregelen. Er zijn
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momenteel grote verschillen tussen regio’s: Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland zijn
momenteel de grootste brandhaarden in Nederland. Dit kan snel overslaan op onze regio. Zie
voor meer informatie ook het landelijke coronadashboard
In onderstaande figuur ziet u het aantal gemelde besmettingen per dag sinds juni 2020. De
zwarte lijn geeft het gewogen gemiddelde weer over de laatste 7 dagen.

In Uithoorn nam het aantal besmettingen af en in Diemen bleef het aantal besmettingen gelijk. In
de overige gemeenten nam het aantal meldingen toe.
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Binnen Amsterdam nam het aantal besmettingen af in de stadsdelen Noord en Centrum. Het
aantal besmettingen bleef gelijk in Zuid. In de overige stadsdelen nam het aantal besmettingen
toe.

In de leeftijdscategorie 13 tot en met 24 jaar nam het aantal besmettingen fors toe. Afgelopen
week waren de meeste besmettingen in de leeftijdsgroep 19-24 jaar. Dit wordt deels verklaard
doordat deze groep zich meer heeft laten testen ten opzichte van de week ervoor. In de
leeftijdsgroep van 81 jaar en ouder nam het aantal besmettingen voor de 3e week op rij af, een
signaal dat het vaccineren van deze leeftijdsgroep effect heeft.
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Landelijk neemt de Britse variant vanaf half februari meer dan 50% van de besmettingen voor zijn
rekening. Bij de laatste steekproef in week 7 in onze regio was 62% van de besmettingen de Britse
variant. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse coronavarianten lijken net als de Britse coronavariant
besmettelijker te zijn, en zijn tot nu aangetroffen bij enkele mensen woonachtig in onze
veiligheidsregio.
Testen en traceren
Afgelopen week is het aantal testen met 7% toegenomen ten opzichte van de week ervoor en
werden er gemiddeld 3.264 testen per dag afgenomen. Het percentage testen met een positieve
uitslag is licht gestegen naar 7,5%, ten opzichte 7,1% in de week ervoor.
De testbussen staan voor de tweede week in Amsterdam West (Balbaoplein), Amstelveen
(Parkeerplaats Sportlaan) en Diemen (Stadshuisplein). De testbussen worden weer goed bezocht.
In de fastlane werden per dag gemiddeld 127 van de 500 beschikbare testen afgenomen.
De totale beschikbare testcapaciteit, inclusief de testbussen, is momenteel 7.900 testen per dag.
De doorlooptijden van afspraak tot testafname en van testafname tot uitslag blijven binnen de
norm van twee keer 24 uur.
In het voortgezet onderwijs is deze week de pilot ‘sneltesten’ gestart. Tijdens deze pilot kunnen
scholieren van twaalf scholen in Amsterdam Zuid bij een besmetting in de klas gebruik maken van
de fastlane voor een test. Als blijkt dat de aanpak succesvol is, volgt mogelijk grootschalige uitrol.
Het bron- en contactonderzoek wordt nog altijd volledig uitgevoerd. Dit betekent dat de GGD zelf
de nauwe contacten van alle besmette personen informeert en dat alle patiënten en nauwe
contacten tijdens de quarantaine- en isolatieperiode worden opgevolgd.
Vaccinaties
Op 9 maart heeft het ministerie van VWS een aangepaste vaccinatiestrategie gepresenteerd. U
kunt het nieuwe stroomschema bekijken via deze link. Net als de rest van het land volgt onze
regio de landelijke vaccinatiestrategie. Het tempo van de vaccinaties wordt bepaald door de
beschikbaarheid van het aantal vaccins.
Afgelopen week heeft de GGD Amsterdam 5.214 vaccinaties gezet. Dit is meer dan de week
ervoor doordat AstraZeneca meer vaccins kon leveren. De no show is zeer laag, evenals de
verspilling van vaccins. Op dit moment worden ouderen boven de 75 jaar per brief uitgenodigd
voor een vaccinatie. In totaal zijn 38.603 inwoners van onze veiligheidsregio voor de eerste keer
gevaccineerd door de GGD. 6.141 inwoners hebben inmiddels ook hun tweede prik ontvangen.
Nieuwe vaccinatielocatie in stadsdeel Nieuw-West
De GGD Amsterdam opent op 18 maart een nieuwe vaccinatielocatie in stadsdeel Nieuw-West.
Mensen met een uitnodiging voor vaccinatie kunnen vanaf die dag terecht in het Sportcentrum
Caland op de Eliza van Calcarstraat 2. Dit is de tweede vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam.
Sinds 11 januari wordt er in de RAI gevaccineerd.
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De opening van de nieuwe locatie past bij de verdere opschaling van het vaccineren in de regio
Amsterdam. Ook moet deze tweede locatie bijdragen aan de vaccinatiebereidheid van
Amsterdammers die aan de westkant van Amsterdam wonen.
Mensen krijgen een uitnodiging per post voor de vaccinatie en maken zelf een afspraak via het
landelijke telefoonnummer. Bij het maken van de afspraak kunnen mensen aangeven op welke
locatie ze gevaccineerd willen worden. Er wordt 7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 uur
gevaccineerd.
Blijvende druk op zorginstellingen
De druk op de ziekenhuizen blijft hoog, vooral ook vanwege de vele besmettingen in de regio’s
Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Een flink deel van de Covid-patiënten wordt
opgevangen door de ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland, maar het is zelfs nodig om
patiënten uit te plaatsen naar ziekenhuizen in andere regio’s.
Binnen de VVT en gehandicaptenzorg lijken de eerste effecten van de vaccinaties zichtbaar te
worden: er zijn weinig besmettingen onder de cliënten. Dit zorgt voor meer rust op de locaties.
Stand van zaken datadiefstal landelijke GGD-systemen
In de brief van 3 februari heb ik u geïnformeerd over de landelijke datadiefstal uit de ICT-systemen
van de GGD. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek naar de datadiefstal gestart,
in eerste instantie bij GGD GHOR Nederland. Vooralsnog geeft de AP geen inzicht in de reikwijdte
en duur van haar onderzoek, noch in de eventuele consequenties daarvan.
Naar aanleiding van de datadiefstal hebben enkele honderden burgers een verzoek ingediend bij
de GGD om hun persoonsgegevens te verwijderen. Samen met alle functionarissen
gegevensbescherming van de GGD’en is een werkwijze opgesteld om de verzoeken van burgers te
verwerken.
De GGD’s en GGD GHOR Nederland hebben naar aanleiding van de datadiefstal maatregelen
genomen. Zo zijn de print- en exportfuncties in de betreffende ICT-systemen uitgezet. Het
toezicht op het verstrekken en intrekken van autorisaties is aangescherpt en er zijn diverse audits
op de systemen uitgevoerd. Alle medewerkers die de ICT-systemen gebruiken moeten een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen en een geheimhoudingsverklaring
tekenen.
Vernieuwen en verbeteren ICT-systeem bestrijding Covid-19
Komende periode wordt HPZone (Lite), het ICT-systeem dat GGD’s landelijk gebruiken bij de
infectieziektebestrijding, vervangen. De GGD Amsterdam gebruikt regulier een ander ICTsysteem maar is voor de Covid-19 meldingen overgestapt HPZone, dat specifiek is ingericht voor
het uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij de Covid-19-bestrijding. Het nieuwe ICT-systeem
zal volledig voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging. Het
bron- en contactonderzoek en de infectieziektebestrijding zullen de komende periode uiteraard
gewoon doorgang vinden.
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3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen
Sinds dinsdag 15 december is Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Het kabinet heeft op
8 maart laten weten dat een verruiming van de lockdown nog niet verantwoord is. De bestaande
maatregelen blijven daarom minimaal tot en met 30 maart van kracht. Wel zijn er enkele lichte
aanpassingen van kracht, onder andere voor zwemles, sport en winkelen op afspraak.
Een overzicht van de actuele coronamaatregelen vindt u op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus.
Communicatie en preventie
De afgelopen periode zijn bij de verschillende demonstraties in Amsterdam diverse
communicatiemiddelen ingezet, zoals stippen en matrixborden om te wijzen op 1,5 meter afstand
houden. In de regio heeft de afgelopen weken wederom zeven dagen per week de coronabus
rondgereden om te wijzen op het navolgen van de basisregels.
De campagne om thuisbesmettingen tegen te gaan heeft in Nieuw West en Zuid Oost een vervolg
gekregen: in deze stadsdelen met een hoog besmettingspercentage wordt een promotieteam
ingezet om mensen erop te wijzen ook thuis de basisregels in acht te nemen.
Zowel op scholen als bij het belteam van de GGD komen veel vragen binnen van bezorgde ouders
over het testen van kinderen. Daarom is een brief opgesteld aan ouders waarin inhoudelijk wordt
ingegaan op deze zorgen. De brief wordt verspreid via de scholen.
De sectoren waar de maatregelen enigszins zijn versoepeld, zijn benaderd om ondersteuning van
de GGD te bieden, bijvoorbeeld bij de naleving van de hygiëneregels en het veilig heropenen van
de locatie.
In Amsterdam Zuidoost, Noord en Nieuw-West worden de testlocaties aantrekkelijker en
laagdrempeliger gemaakt door lokale kunstenaars. In participatie met omwonenden zijn
kunstwerken gerealiseerd met als motto ‘ alleen samen kunnen we corona overwinnen’.
De uitvaartbranche in de regio ervaart moeilijkheden bij het naleven van maatregelen bij
uitvaarten. In co-creatie met de ondernemers heeft de GGD communicatiemiddelen ontwikkeld
die de uitvaartondernemers helpt bij de uitleg aan nabestaanden en bezoekers.
De ‘laat-je-testen’-filmpjes van stadsdeel Zuidoost, gericht op de Surinaamse, Ghanese en
Antilliaanse gemeenschappen , zijn via bijna alle lokale media gedeeld. Daarnaast hebben
sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen de video gedeeld via WhatsApp.
Het initiatief UpTalk, gericht op jongeren die zich somber of gestrest voelen, had in de afgelopen
week 10.000 unieke bezoekers op de website. Ook werd deze week de stadswandeling Rondje
Mentaal Gezond gelanceerd.
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Toezicht en handhaving openbare orde
Op een aantal plekken in Amsterdam, waaronder op de Noordermarkt en omgeving,
Westermarkt en het Amstelveld was het in de afgelopen weekenden druk en ontstonden
spontane samenkomsten met muziek, waarbij de coronamaatregelen niet werden nageleefd.
Hierop is ingegrepen door handhaving en politie. De afgelopen weken waren de zij-ingangen van
het Vondelpark op bepaalde tijden gesloten en hebben er geen grote samenkomsten meer
plaatsgevonden. Inmiddels gaan op doordeweekse dagen alle ingangen weer open, maar als dat
nodig is kunnen er weer ingangen gesloten worden. Het streven is dat het park zoveel mogelijk
open is, maar wel beheersbaar op momenten dat er sprake is van drukte. Dit geldt ook voor
andere potentiële drukke plekken. Bij goed weer worden de nodige beheersmaatregelen
genomen zodat mensen op een zo veilig mogelijke manier buiten kunnen zijn.
Naast het ‘click & collect’ is het sinds 3 maart ook mogelijk om op afspraak te winkelen. Hiervoor
zijn landelijke voorwaarden opgesteld. Click & collect heeft niet tot problematische drukte geleid
in de regio: de regels worden over het algemeen goed nageleefd. Ook het winkelen op afspraak
verloopt zonder grote problemen, maar zorgt wel voor wat meer drukte in de winkelstraten.
Tot en met 10 maart 2021 is er in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door gemeentelijk
toezicht en handhaving 4.037 keer gewaarschuwd en zijn er 1.291 boetes uitgeschreven. De politie
heeft in de regio 4.444 keer gewaarschuwd en 3.001 boetes uitgeschreven vanwege overtreding
van de coronamaatregelen. Er zijn de laatste week (4 t/m 10 maart) 99 waarschuwingen en 150
boetes bijgekomen. De avondklok heeft sinds de invoering geleid tot 7.217 boetes (cijfers t/m 10
maart ) in onze veiligheidsregio . Daarvan zijn er 6.341 geschreven door de politie en 876 door
handhaving. Daarnaast heeft handhaving nog 666 keer gewaarschuwd.
Naast toezicht in de openbare ruimte wordt er ook toezicht gehouden op ondernemingen. Tot en
met maandag 1 maart 2021 zijn er 357 mondelinge en 329 schriftelijke waarschuwingen
afgegeven, 25 lasten onder bestuursdwang opgelegd, en 32 sluitingen.
Tot slot
Op 15, 16 en 17 maart kan er op diverse plekken in de regio worden gestemd voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Tijdens de verkiezingsdagen gelden specifieke regels voor de avondklok. Alle
noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen om in onze veiligheidsregio veilig te kunnen
stemmen. We hebben er dan ook alle vertrouwen dat dit goed zal verlopen.
Tot nu toe weten de aangekondigde derde golf van besmettingen gelukkig voor ons te houden,
maar vooral de sterke opmars van het virus in aangrenzende regio’s baart ons zorgen. In onze
regio loopt het aantal besmettingen licht op, en is de druk op de ziekenhuizen nog steeds te hoog.
Voorlopig zijn dan ook geen substantiële versoepelingen van de lockdown te verwachten. Ons
geduld en incasseringsvermogen worden verder op de proef gesteld. Versnelde vaccinatie en de
inzet van sneltesten geven ons het vooruitzicht dat binnen afzienbare tijd weer veel meer kan en
open gaat. Maar voor nu rest ons niets anders dan vol te houden, verstandig te blijven en proberen
de moed erin te houden. En elkaar daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen.
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Met vriendelijke groet,
Namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

b.a.
Femke Halsema
Voorzitter
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