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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 gemiddeld 256 Covid-19 meldingen per 100.000
inwoners, een toename van 11% in de afgelopen week. Het aantal ziekenhuisopnames in de
afgelopen week betrof omgerekend 83,1 per 1 miljoen inwoners. De veiligheidsregio is daarmee
op het landelijke coronadashboard ingeschaald als ‘Zeer ernstig’. De landelijk vastgestelde drempel
voor dit risiconiveau is meer dan 250 Covid-19 meldingen per 100.000 inwoners of meer dan 27
Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames (inclusief Intensive Care) per 1 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 stand van zaken van het vaccinatieprogramma;
 de druk op de zorginstellingen.

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de ontwikkeling van deze en enkele andere
relevante indicatoren.
Besmettingen
De toename van besmettingen is een zorgelijke ontwikkeling gezien het feit dat de momenteel
dominante variant van het virus besmettelijker is, het draagvlak voor naleving van de maatregelen
afneemt en de zorg nog steeds en al langdurig onder grote druk staat. Daarnaast kan een groot
reservoir van geïnfecteerde inwoners leiden tot een snelle stijging van nieuwe gevallen bij
verminderde naleving van maatregelen.
In onderstaande figuur ziet u het aantal besmettingen per dag sinds juni 2020. De zwarte lijn geeft
het gewogen gemiddelde weer over de laatste 7 dagen.

In Ouder-Amstel en Aalsmeer nam het aantal positieve meldingen afgelopen week af. In de overige
gemeenten nam het aantal meldingen toe.

Binnen Amsterdam bleef het aantal meldingen gelijk in de stadsdelen Centrum en Nieuw-West. In
de overige stadsdelen nam het aantal meldingen toe.

Er is een toename van het aantal besmettingen te zien in alle leeftijdsgroepen van 5 tot 80 jaar, de
groep 51- tot 60-jarigen uitgezonderd. De grootste toename van positieve meldingen werd
waargenomen bij 19 tot 24-jarigen. Het aantal positieve meldingen in de groep 80-plussers blijft
zeer laag, wat verklaard wordt doordat de ruime meerderheid in deze leeftijdsgroep is
gevaccineerd.

De Britse variant neemt inmiddels meer dan 90% van het aantal besmettingen in de
Veiligheidsregio voor zijn rekening. De aanwezigheid en ontwikkeling van de nieuwe varianten
wordt landelijk gemonitord door middel van kiemsurveillance, in samenwerking met het RIVM en
Amsterdam UMC.
Testen en traceren
Het aantal testen is met 3% afgenomen vergeleken met de week ervoor (gemiddeld 3.933 testen
per dag) terwijl het percentage testen met een positieve uitslag sterk toenam naar 9,6%. Mogelijk
dat deze ontwikkeling verklaard wordt door het toenemende gebruik van zelftests.
In de fastlane werden dagelijks gemiddeld 144 van de 500 beschikbare testen afgenomen. De
doorlooptijd van afspraak tot testafname en van testafname tot informeren over de uitslag blijft
binnen de norm van twee keer 24 uur.
De totale beschikbare testcapaciteit, inclusief testbussen, is 7.800 testen per dag. De testbussen
stonden afgelopen week voor de derde week in Zuidoost (winkelcentrum Kraaiennest) en
Amstelveen (Sportlaan). Deze week zijn de bussen verplaatst naar Aalsmeer en Amsterdam-Noord
(Molenwijk).
Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt door middel van triage een risico-gestuurd BCO
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat op basis van risico inschatting wordt bepaald of de GGD of de
besmette persoon zelf, met informatie van de GGD, zijn of haar nauwe contacten informeert over
de besmetting en de geldende leefregels.
Vaccinaties
Zoals bekend volgt de GGD Amsterdam het landelijk vastgestelde vaccinatiebeleid. Afgelopen week
heeft de GGD Amsterdam 13.764 vaccinaties gezet. Dit zijn minder vaccinaties dan in de week
daarvoor. De reden van deze afname is dat er tijdelijk is getopt met het gebruik van het
AstraZeneca vaccin voor mensen uit het jaar 1961 en later. Wel werden er meer Pfizer-vaccins
geleverd deze week, en op dit moment worden circa 3000 vaccinaties per dag gezet. De inzet van
het Janssen-vaccin voor medewerkers in ziekenhuizen en in de GGZ is eind deze week gestart,

nadat dit tijdelijk was uitgesteld door na meldingen van zeldzame ernstige bijwerkingen van dit
vaccin in de Verenigde Staten.
De groep mensen van 67 jaar en ouder (geboortejaar 1954 of eerder) en zorgverleners
(geboortejaar 1961-2003) met een eerste afspraak voor AstraZeneca kunnen bij de GGD een
vaccinatieafspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van BioNtech/Pfizer. Ook mensen
met het Syndroom van Down en mensen die lijden aan morbide obesitas (geboortejaar 1961-2005)
worden door hun huisarts uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken bij de GGD.
Nieuwe vaccinatielocaties
De GGD Amsterdam opent in de week van 26 april een nieuwe corona-vaccinatielocatie in de
voormalige Scheepsbouwloods aan het NDSM-plein in Amsterdam-Noord. Deze plek is gekozen
vanwege de goede bereikbaarheid voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers die met
de pont uit het centrum komen. Naast de RAI in Zuid en de Calandhal in Nieuw West, is dit de
derde vaccinatielocatie in Amsterdam.
Er wordt daarnaast ook gewerkt aan de realisatie van een vaccinatielocatie in Amsterdam Zuidoost
(AFAS Live).
Blijvende druk op ziekenhuizen
De druk op de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog, met name op de intensive care. Het aantal
Covid-patiënten op de IC is na de stijging van vorige week gestabiliseerd, waarbij het plateau hoog
is komen te liggen. Landelijk is opgeschaald naar 1550 IC-bedden, binnen onze ROAZ-regio (NH-FL)
is opgeschaald naar 130 IC-bedden.
Voor de kliniek geldt dat het aantal Covid-patiënten de afgelopen week is afgenomen. In de ROAZregio zijn op dit moment 220-230 bedden bezet door COVID-patiënten. De capaciteit is 300
bedden. Door deze relatieve ruimte zullen COVID-patiënten uit andere regio’s naar de
ziekenhuizen in onze regio worden overgeplaatst.
3. Update over de uitvoering van de huidige maatregelen
Sinds dinsdag 15 december is Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Dinsdag 20 april jl.
heeft er een persconferentie plaatsgevonden. Aangekondigd is dat per 28 april er een aantal
coronamaatregelen vervallen of worden aangepast. De avondklok zal komen te vervallen, de
terrassen worden onder voorwaarden geopend, non-food mag weer op de markt worden verkocht
en het wordt mogelijk om zonder afspraak te winkelen – ook onder voorwaarden. Een overzicht
van de actuele coronamaatregelen en de aangekondigde aanpassingen vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/04/20/stap-1winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok
Communicatie en preventie
In de communicatie wordt in alle gemeenten van onze veiligheidsregio aandacht gevraagd voor de
basismaatregelen ter voorbereiding op Koningsdag en 4/5 mei, en voor periodes met mooi weer.
In Amsterdam zijn op meer locaties cirkels aangebracht om mensen te bewegen afstand te

houden. Ter gelegenheid van Koningsdag worden de cirkels oranje en voorzien van een kroontje.
De thuisbesmettingencampagne wordt aangepast aan Koningsdag. Het Rijk heeft deze uiting
overgenomen, waardoor de uitingen landelijk te zien zullen zijn.
De gemeente Amstelveen bereidt communicatie over de openstelling/herstel voor, en is met de
GGD in overleg over communicatie over testen en vaccineren met moeilijker te bereiken groepen,
zoals laaggeletterden en expats.
De pilot ‘Testen zonder afspraak’ is gestart op locaties Sloterdijk, Buikslotermeerplein en Anton de
Komplein. Doel van de pilot is de drempel om te testen te verlagen. In de directe omgeving zijn
flyers verspreid, vertalingen van flyers worden via WhatsApp verspreid en huisartsen en apotheken
ontvangen beelden voor de schermen van hun praktijk.
Op de website van de GGD zijn twee thema’s extra belicht. Er is een pagina over zelftesten
gepubliceerd en een actueel overzicht van ‘wie prikt GGD Amsterdam nu’. Op deze pagina wordt
bijgehouden wie een afspraak kan maken voor een vaccinatie bij de GGD en wie er bij de huisarts
aan de beurt is. Beide pagina’s zijn sinds publicatie zeer goed bezocht.
Om extra aandacht te vragen voor de maatregelen hebben gastvrouwen en gastheren in Osdorp
huis aan huis posters verspreid. In een aantal stadsdelen zijn ook filmpjes gemaakt met
buurtbewoners om mensen aan te sporen om de maatregelen vol te houden. Deze filmpjes
worden via sleutelpersonen binnen de eigen kanalen, zoals WhatsApp-groepen, verspreid.
In samenwerking met Stichting Ufuk voor de Turkse Ouderenraad in Oost en met Emcemo voor de
Marokkaanse Ouderensalon in Nieuw-West zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten over vaccineren
georganiseerd voor Turkse en Marrokaanse ouderen.
Op zondag 28 maart startten Mind The Gap projecten in de Kolenkitbuurt in het kader van ‘West
Verbindt’. Dit zijn corona-proof activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan.
Toezicht en handhaving openbare orde
Drukte en beheersbaarheid
Door het mooie weer wordt het op verschillende plekken drukker dan in voorgaande weken. In de
meeste parken liggen afstandscirkels. Doordeweeks was de drukte in de parken in Amsterdam
beheersbaar, in het weekend zijn de ingangen van het Sarphatipark en het Vondelpark kortstondig
gesloten geweest in verband met drukte.
Waarschuwingen en boetes openbare ruimte
Tot en met 20 april 2021 is er in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door gemeentelijk
toezicht en handhaving 4.828 keer gewaarschuwd en zijn er 1.475 boetes uitgeschreven. De politie
heeft in de regio 4.598 keer gewaarschuwd en 3.338 boetes uitgeschreven vanwege overtreding
van de coronamaatregelen, met uitzondering van de avondklok. Er zijn de laatste week (13 t/m 20

april) 76 waarschuwingen en 40 boetes bijgekomen. De avondklok heeft sinds de invoering ervan
geleid tot 12.082 boetes (cijfers t/m 20 april) in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Daarvan zijn er 10.402 geschreven door de politie en 1.680 door handhaving. Daarnaast heeft
handhaving nog 1.461 keer gewaarschuwd.
Naast toezicht in de openbare ruimte wordt er ook toezicht gehouden op ondernemingen. Tot en
met maandag 19 april 2021 zijn 383 mondelinge en 361 schriftelijke waarschuwingen afgegeven,
25 lasten onder bestuursdwang opgelegd, en 35 sluitingen.
Tot slot
De experts verwachten dat de derde golf binnenkort over z’n hoogtepunt heen zal zijn. Steeds
meer mensen zijn gevaccineerd of hebben het virus al gehad, en dat biedt voor de komende
weken en maanden goede perspectieven. Op dit moment geeft het aantal nieuwe besmettingen
en de situatie in de ziekenhuizen ons echter nog grote zorgen. Met een lichte versoepeling van de
coronamaatregelen op komst is het belangrijker dan ooit om de basisregels voor afstand en
hygiëne in acht te nemen, hoe moeilijk dat soms ook is. Als we nu in verantwoordelijkheid kunnen
genieten van wat er weer mag en kan, dan hebben we waarschijnlijk deze zomer weer al onze
vrijheden terug. Dat is iets waar met elkaar enorm naar uitkijken.
Met vriendelijke groet,
b.a.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Femke Halsema

