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ONDERWERP
Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst
SAMENVATTING
Sinds maart 2020 is sprake van een wereldwijde coronacrisis. Landelijk worden er
sinds het begin van de crisis ingrijpende maatregelen genomen en ook Heemstede
heeft maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. In Heemstede stellen
de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de crisis de
gemeente voor een aantal grote uitdagingen. Er wordt teruggekeken op wat de
gemeente in 2020 heeft gedaan in het kader van de corona-crisis en aangegeven
wat de herstelagenda is voor 2021 en verder, inclusief de financiële
consequenties.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
BESLUIT B&W
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede –
terugblik en toekomst’.
2. Op basis van de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en
toekomst’;
a. In te stemmen met de ‘Herstelagenda Heemstede’ zoals
opgenomen in de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede –
terugblik en toekomst’ en de raad voor te stellen deze vast te
stellen. (A-stuk).
b. In te stemmen met het toevoegen van de vrijval van € 136.055 van
de toegekende budgetten uit de 4e kolom van de tabel
compensatiepakketten Rijk coronacrisis (zie pagina 7) aan de
reserve coronacrisis via een resultaatbestemming bij de
jaarrekening 2020.
c. In te stemmen met de onttrekking van € 76.712 aan de reserve
coronacrisis, ten behoeve van de gemaakte kosten die vallen
onder de gestelde criteria van de reserve coronacrisis in 2020.
d. In te stemmen met het opstellen van een Coronabegroting 2021
waarbij de vastgestelde criteria uit het raadsbesluit reserve
coronacrisis worden gehanteerd door het opnemen van
toegekende budgetten in de reserve coronacrisis, maar ook de
overige corona gerelateerde te verwachten kosten in beeld worden
gebracht en gemonitord in de opeenvolgende P&C producten.
e. In te stemmen met de ondersteunende maatregelen voor
ondernemers in de horeca en op de markt op de korte termijn en
deze financieel te vertalen in de Coronabegroting 2021;

804907

1/10

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 22 april 2021

f.

i. De precariotarieven voor terrassen tot 1 juli 2021 met
100% te verlagen met een totaal van € 24.000 en de raad
voor te stellen de wijziging voor verordening
precariobelasting vast te stellen (zie BBV Z802410)
ii. Marktgelden alleen te heffen voor gebruik van het
werkelijk aantal vierkante meters voor heel 2021.
iii. Totaal € 50.000 extra budget beschikbaar te stellen voor
het ondersteunen van detailhandel en horeca door middel
van herstelsubsidie.
iv. Huurcompensatie van maximaal 50% voor ondernemers
binnen het gemeentelijk vastgoed te verlenen voor de
periode dat zij verplicht geheel of gedeeltelijk gesloten zijn
en hiervoor maximaal € 45.000 ter beschikking te stellen.
De kosten voor deze ondersteunende maatregelen voor
ondernemers in de horeca en op de markt (exclusief de
huurcompensatie) te dekken door een onttrekking aan de reserve
coronacrisis.

3. De raad voor te stellen om bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 het
ontvangen bedrag van € 66.538 uit het derde steunpakket voor 2020 via
resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve coronacrisis. (A-stuk).
4. De raad voor te stellen om de via de decembercirculaire toegekende
gelden met betrekking tot het 3e steunpakket voor het jaar 2021 vanuit de
Rijksoverheid van € 211.000 toe te voegen aan de Coronabegroting 2021
en te oormerken in de reserve coronacrisis (A-stuk).
5. De raad voor te stellen om op basis van de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in
Heemstede – terugblik en toekomst’ bij het opstellen van de Kadernota
2022-2025 een (risico)inschatting te maken van de meerjarige financiële
opgave. En een concreet voorstel te doen voor een toekomstbestendige
reserve coronacrisis.(A-stuk).
6. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te
geven aan de raad. (A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
besluit:
1. De ‘Herstelagenda Heemstede’ vast te stellen zoals opgenomen in de
notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst’.
2. In te stemmen om het bedrag uit het derde steunpakket voor 2020 ad
€ 66.538 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 toe te voegen
aan de reserve coronacrisis.
3. In te stemmen om de via de decembercirculaire toegekende gelden met
betrekking tot het 3e steunpakket voor het jaar 2021 vanuit de
Rijksoverheid van € 211.000 toe te voegen aan de Coronabegroting 2021
en te oormerken in de reserve coronacrisis.
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4. In te stemmen om op basis van de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in
Heemstede – terugblik en toekomst’ bij het opstellen van de Kadernota
2022-2025 een (risico)inschatting te maken van de meerjarige financiële
opgave. En een concreet voorstel te doen voor een toekomstbestendige
reserve coronacrisis.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

AANLEIDING
Sinds maart 2020 is sprake van een wereldwijde coronacrisis. Inmiddels weten we
dat de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor de maatschappij. Het is
belangrijk om stil te staan bij deze uitdagingen en hierop te anticiperen voor zover
dat binnen onze mogelijkheden ligt. Sinds maart houden we u regelmatig op de
hoogte van de stand van zaken, genomen maatregelen en acties in de strijd tegen
(de gevolgen van) de corona crisis middels de corona collegeberichten. Daarnaast
heeft u twee maal een stand van zaken presentatie kunnen bijwonen (18 mei en
29 oktober 2020), hebben we de verschillende onderzoeken ter informatie aan u
toegestuurd en is in de commissievergadering op 17 november 2020 het voorstel
‘Verdiepend rapport impact corona crisis in Heemstede – knelpunten en kansen’
ter zienswijze aan u voorgelegd. In deze commissievergadering heeft u de
prioriteiten zoals economie en arbeidsmarkt, jongeren en eenzaamheid en de
inrichting van de buitenruimte meegegeven en heeft u gevraagd om een integrale
afweging. Op basis van deze input en het gedane corona onderzoek is inmiddels
een integrale afweging gemaakt. Dit is samengebracht in voorliggend bestuurlijk
behandel voorstel (bbv) inclusief bijlagen, waarin enerzijds wordt teruggeblikt en
anderzijds wordt vooruitgeblikt in de vorm van een herstelagenda. In de
herstelagenda (zie onder motivering ‘De Herstelagenda Heemstede’) vindt u in een
notendop de belangrijkste zaken die prioriteit hebben of gaan krijgen de komende
periode.
Zoals gezegd liggen er aan de notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede –
terugblik en toekomst’ meerdere bronnen ten grondslag, zoals het corona
onderzoek. In samenwerking met de regio zijn drie verschillende regionale
monitors uitgevoerd; in augustus 2020, november 2020 en februari 2021. Deze
monitors geven inzicht in de gevolgen van Corona op het gebied van economie,
noodmaatregelen werk en inkomen, de woningmarkt en sociaalmaatschappelijke
en veiligheidsterrein in de regio Kennemerland. Ook heeft de gemeente in
augustus 2020 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder lokale ondernemers,
inwoners en het maatschappelijk middenveld.
MOTIVERING

804907

3/10

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 22 april 2021

Inmiddels weten we dat de coronacrisis structurele gevolgen voor de maatschappij
heeft. De gemeente Heemstede heeft het afgelopen jaar de schouders gezet onder
de coronacrisis. Het onvoorspelbare verloop van de crisis vraagt continu om
improviseren en doet een beroep op de wendbaarheid en flexibiliteit van de
gemeente. Ondanks de uitvoering van alle maatregelen en inzet rondom de crisis,
hebben we projecten en programma’s door kunnen laten lopen en zijn nieuwe
zaken opgepakt en blijven we dat doen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de
coronacrisis geen tijdelijk karakter heeft, maar dat de komende jaren structureel
ingezet moet worden op de gevolgen van deze crisis voor de maatschappij. We
zetten primair in op de (bestrijding van de gevolgen van de) crisis en het laten
doorlopen van de brede dienstverlening. Vervolgens pakken we de lopende
programma’s en projecten op waarin de gevolgen van corona waar mogelijk
worden meegenomen. Daarna pakken we de lange termijn planning verder op.
De Herstelagenda Heemstede
De herstelagenda geeft in een notendop weer welke zaken de komende tijd
prioriteit hebben of krijgen en welke opgaven de gemeente ziet voortkomen uit de
coronacrisis.

Herstelagenda

Economie, werk
en inkomen

Aanpak komende periode

Toekomstperspectief
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Uitvoering regionale doe-agenda
en regionale samenwerking
arbeidsmarkt onderhouden
Uitvoering beleidsplan
schuldhulpverlening 2021-2024
Ondernemers informeren over
‘Over Rood’
Inventariseren behoefte bij
heroriëntatie voor zelfstandig
ondernemers
Uitvoeren van de TONK
Precario tarieven voor terrassen tot
1 juli 2021 met 100% verlagen
Marktgelden alleen voor gebruik
van werkelijk aantal vierkante
meters heffen
GBKZ moedigt het betalen in
termijnen aan
Herstelsubsidie over de 3 winkel
gebieden naar rato van het aantal
winkels
Huurcompensatie van maximaal
50% voor ondernemers binnen het
gemeentelijk vastgoed te verlenen
voor de periode dat zij verplicht
geheel of gedeeltelijk gesloten zijn






Het totale pakket van lokale
steunmaatregelen blijvend vernieuwen
en aanpassen.
Stimuleren van ondernemerschap,
aanmoedigen van innovatieve ideeën
Onderzoek naar steun ondernemers in
bepaalde branches
Ontwikkelingen en gevolgen van
corona borgen in uitvoeringsplan reintegratie
Doorzetten regionale samenwerking
m.b.t. arbeidsmarkt en bijsturen waar
nodig
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Samenleving










Gebruik van de
buitenruimte, en
duurzaamheid





Veiligheid,
handhaving en
evenementen






Communicatie
& participatie





Uitvoering jeugd aan zet & Young
Leaders Light projecten
Motiveren van sport en bewegen
Invulling motie eenzaamheid
Opzetten van digitaal cultureel
platform
Activiteiten ten behoeve van
mentale gezondheid, aansluiting
campagne GGD
Regeling ventilatie op scholen
opzetten
Blijvend monitoring van en in
samenwerking met het
maatschappelijk middenveld





Vaststellen en uitvoeren van
actieplan spelen
Inzichten verwerken in het lokaal
sportakkoord
Wensen van gebruikers
meenemen in dagelijks onderhoud
waar nodig en mogelijk



Het uitvoeren van het
uitvoeringsplan 2020-2021
Continuering inzet extra toezicht &
handhaving
Blijvend in contact staan met de
inwoners van de gemeente
Heemstede
Meedenken met, wanneer en hoe
(digitale) evenementen
georganiseerd kunnen worden
Positieve communicatie
Opstellen tijdlijn belangrijke
communicatiemomenten
Blijvend inwoners betrekken
















Investeren in jongerenparticipatie
Intensiveren preventieve inzet jeugd
Nieuwe gezondheidsinzichten
verankeren in het lokaal
preventieakkoord
Inzetten op structurele aanpak van
eenzaamheid
Versterken van ondersteuning GGZ in
de wijk
Realiseren studie- en thuiswerkplekken
in de wijk
Alternatieve activiteiten uit de
samenleving en het maatschappelijk
middenveld kansen bieden
Invulling geven aan veranderende
functie van de buitenruimte, ook in de
winkelstraten, aan de hand van de
wijkplannen
Inzichten verwerken in het lokaal
preventieakkoord
Regionaal samenwerking blijven
opzoeken op onderwerpen als
circulaire economie en nieuwe
mobiliteit
Blijvend inspelen op ontwikkelingen
cyberveiligheid
Het herkennen, voorkomen en
aanpakken van ondermijning
Investeren en onderhouden van de
samenwerking met partners binnen en
buiten het veiligheidsdomein

Mogelijkheden verkennen van digitale
dienstverlening, digitale participatie en
digitaal werken

Ondersteunende maatregelen; te nemen besluiten
Om de ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis en de effecten
hiervan zoveel mogelijk te beperken wordt voorgesteld om maatregelen te treffen
die financieel op korte termijn helpen. Daarnaast zal er gekeken moeten worden
naar maatregelen die gericht zijn op een structurele (lange termijn) verbetering en
waarbij een incidentele éénmalige investeringen wordt gedaan die voor structurele
verbeteringen moeten zorgen. Zie ook hoofdstuk 2 van de notitie.
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Maatregelen gemeentebelastingen 2021
Naast de landelijke steunmaatregelen zijn er een aantal belastingmaatregelen die
kunnen bijdragen aan een financiële verlichting van ondernemers en een steuntje
in de rug kunnen bieden voor steun voor wederopbouw.
Precarioheffing
Met name horecaondernemers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Ook
in de komende fase waarin cafés, restaurants en terrassen weer open mogen, blijft
de 1,5m maatregel van kracht waardoor normale omzetten niet gehaald kunnen
worden. Waar mogelijk is al eerder toestemming gegeven de terrassen te
verruimen. Voor die verruiming is geen precario verschuldigd.
Zolang winkels en horeca gesloten zijn, is er geen belastbaar feit voor wat betreft
gebruik gemeentegrond voor terrassen en uitstallingen. Er vindt dan geen heffing
plaats. Verwacht wordt dat deze omstandigheden tot zeker aan zomervakantie van
2021 van kracht blijven. Daarom wordt voorgesteld om in navolging van Haarlem,
in ieder geval tot 1 juli de tarieven voor terrassen en uitstallingen met 100%
verlaagd worden, ongeacht of de horeca en winkels vóór die tijd open gaan.
Begin mei kan opnieuw bezien worden of verlenging van de maatregelen nodig is.
Marktgeld
Zolang de Non-food kramen gesloten zijn, worden zij niet aangeslagen. De overige
marktkramen worden aangeslagen voor het aantal m2 dat werkelijk gebruikt wordt.
Voorgesteld wordt om voor geheel 2021 marktkramen aan te slaan voor het
werkelijk gebruik van het aantal m2.
Herstelsubsidie ondernemers
Om de ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis maar ook om te
ondersteunen bij het herstel wordt voorgesteld om vanuit het corona reserve
€ 50.000 ter beschikking te stellen voor activiteiten die het herstel van de lokale
ondernemers ondersteund. De gemeente zal ondernemers, bewoners of
verenigingen die met een goed initiatief komen ten behoeven van onze lokale
middenstand een steun in de rug bieden. Het budget zal ingezet worden voor
corona gerelateerde initiatievenen en activiteiten die een bijdrage leveren aan het
herstel van het ondernemersklimaat en de economische gebieden. Partijen die
activiteiten willen organiseren kunnen hiervoor een aanvraag doen en financiële
steun krijgen.
De herstelsubsidie wordt verdeeld over de 3 winkel gebieden naar rato van het
aantal winkels:
- Raadhuisstraat / Binnenweg € 30.000
- Jan van Goyenstraat € 10.000
- Zandvoortselaan € 10.000
Huurcoulance regeling gemeentelijk vastgoed
In 2020 heeft het college besloten die huur over de periode dat de horeca verplicht
gesloten was voor Restaurant Landgoed Groenendaal en Het Oude Slot met 50%
te verlagen. Uit jurisprudentie blijkt dat de coronacrisis als onvoorziene
omstandigheid kan worden gekwalificeerd en dat de huurder en verhuurder (lees:
gemeente) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde
instandhouding van de huurovereenkomst niet mag verwachten. Bij sluiting en het
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dus volledig wegvallen van de omzet is het (rechterlijke) uitgangspunt dat de
schade door beide partijen gelijkelijk worden gedragen. Naast de genoemde
horeca ondernemers komen er ook vanuit andere huurders, waaronder de
dansschool, huurcompensatie aanvragen binnen. Het voorstel is om ook in 2021
voor de periode dat de gehuurde locatie verplicht of gedeeltelijk gesloten was een
korting van maximaal 50% op de huur te verstrekken.
Per aanvraag zal op basis van omzetgegevens, kosten en overige ontvangen
steunmaatregelen, getoetst worden hoeveel huur gecompenseerd zal worden.
Toetsing wordt gedaan over de periode dat er huurcompensatie wordt
aangevraagd ten opzichten van dezelfde periode in 2019. Voorwaarde is dat de
huurder door de coronacrisis geen of minder inkomsten heeft.

FINANCIËN
Financiën corona 2020. In de najaarsnota (NJN) 2020 heeft u de laatste stand van
zaken ontvangen:
Pgr

Compensatiepaketten Rijk coronacrisis

0
0
0
1
4
4
5
5
5/6
6
6
6

Toeristen- en parkeerbelasting
Verkiezingen
Precariobelasting en markt- en evenementenleges
Toezicht en handhaving
Noodopvang kinderen
Voorschoolse voorziening peuters
Lokale en regionale culturele infrastructuur
Buurt- en dorpshuizen
Vrijwilligersorganisaties Jeugd
Compensatie WSW
Jeugdzorg
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015

Ontvangen
bedragen
101.000
49.300
28.400
73.600
44.500
10.100
147.800
20.200
12.700
119.400
32.500
16.500
656.000

NJN 2020
Toegekende budgetten

Toevoeging
aan reserve
coronacrisis

101.000

0
49.300
400
8.000
44.500
1.100
147.800
5.200
3.500
0
32.500
16.500
308.800

28.000
65.600
9.000
15.000
9.200
119.400

347.200

Vrijval toegekende budgetten bij NJN 2020
De toegekende budgetten in de 4e kolom van de tabel hierboven zijn niet zijn
geheel uitgegeven, er resteert een bedrag van € 136.055. Met name vanwege de
parkeerbelasting (kosten € 48.344 in plaats van € 101.000), alsmede toezicht en
handhaving (kosten € 30.533 in plaats van € 73.600) en er zijn geen extra kosten
of gederfde inkomsten op Plein 1 of in een van de andere welzijnsaccommodaties
opgetreden (€ 15.000). Het voorstel is om deze vrijval toe te voegen aan de
reserve coronacrisis via resultaatbestemming bij de vaststelling van de
jaarrekening 2020.
De uitgaven ten behoeve van de (gevolgen van) corona in 2020
Naast de uitgaven bekostigd uit de toegekende budgetten uit de tabel hierboven
zijn er in 2020 uitgaven gedaan die niet allemaal binnen het doel waarvoor het Rijk
de compensatie beschikbaar heeft gesteld vallen. Deze kosten vallen uiteen in 5
categorieën:
1. Project- en crisisorganisatie kosten lokaal en regionaal € 163.445
2. Aanpassingen gebouw, (thuis)werkplekken, buitendienst e.d. € 20.674

804907

7/10

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 22 april 2021

3. Maatregelen ten behoeve van de gevolgen van corona zoals de campagne
Klein Geluk, tegemoetkoming voor leerlingenvervoer, bedankje voor de
noodopvang e.d. € 41.468.
4. Inkomstenderving van de gemeente, die niet zijn meegenomen in
bovenstaande tabel omdat ze niet passen binnen het gestelde doel, van
totaal € 91.515. (Huurderving is hier geen onderdeel van).
5. De meerkosten voor jeugdzorg en WMO (€ 7.000) en de kosten voor de
noodopvang van kinderen (€ 44.999) waren niet bekend ten tijde van de
NJN 2020, inmiddels wel.
Raadsbesluit reserve coronacrisis 29 oktober 2020
In het raadsbesluit van 29 oktober 2020 inzake de reserve coronacrisis is besloten
dat het college gemandateerd is om onttrekkingen aan de reserve coronacrisis te
doen voor voorstellen die aan de daartoe gestelde criteria voldoen.
Een onttrekking uit deze reserve moet aan de volgende criteria voldoen:
1. Het doel waarvoor het Rijk de compensatie beschikbaar heeft gesteld is
overeenkomstig aan het doel waarvoor de middelen bij de gemeente
worden ingezet.
2. Van punt (1) kan gemotiveerd worden afgeweken indien de verwachting is
dat er voor het doel dat het rijk stelt binnen de gemeente geen middelen
(meer) benodigd zullen zijn, waarbij de middelen tenminste ter dekking
voor andere direct corona-gerelateerde kosten en/of gederfde inkomsten
worden ingezet.
3. Aan ieder project kan maximaal 15% overheadkosten toegerekend
worden. Het percentage van 15% is gelijk aan het genoemde
overheadpercentage in de begroting bij programma 0.
4. Dat deze is vastgelegd in een collegebesluit.
Het voorstel is om 15% van de kosten uit categorie 1. Project- en crisisorganisatie
ten laste te brengen van de reserve coronacrisis (€ 24.517). Categorieën 2, 3, en 4
vallen buiten de gestelde criteria en worden daarmee niet onttrokken aan de
reserve. Categorie 5 meerkosten jeugdzorg en WMO en de noodopvang van
kinderen vallen onder criteria 1 (€ 52.195). Dat betekent dat het college voorstelt
om totaal € 76.712 aan de reserve coronacrisis te onttrekken.
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Stand van de reserve coronacrisis
Ook is er eind 2020 een derde steunpakket vanuit het Rijk toegekend van €
66.538. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de reserve coronacrisis via
een resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2020.
Samengevat in een tabel betekent dat voor de stand van de reserve coronacrisis:
Reserve Coronacrisis

(in gehele €)

2020
Stand najaarsnota 2020
-/- 15 % Project en crisisorganisatie (niet gedekt in NJN)
+/+ Vrijval toegekende budgetten (NJN)
Nog ten laste van reserve coronacrisis te brengen in 2020
Kosten noodopvang

308.800
-24.517
136.055
-44.999

Meerkosten Jeugdzorg en WMO

-7.196

Verwachte stand reserve Corona bij jaarrekening 2020

368.143

+/+ 3e steunpakket Rijk

66.583

EINDSTAND RESERVE CORONACRISIS

434.726

Vooruitblik Financiën 2021
Het voorstel is om een corona begroting 2021 op te stellen waarin duidelijk wordt
wat de toegekende budgetten zijn vanuit het Rijk die we voor welk doel nog in de
reserve hebben en welke kosten we verwachten in 2021. Hoofdstuk 7 in bijgaande
notitie ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst gaat in op de
financiën van de reserve coronacrisis. De stand van de coronareserve op 31
december 2020 wordt weergegeven en het geeft een doorkijk naar de benodigde
uitgaven 2021 en de dekking hiervan, een eerste concept corona begroting 2021.
Voor de langere termijn wordt aangeraden om de reserve coronacrisis aan te
vullen met eigen middelen om de structurele gevolgen van corona de komende
jaren te kunnen monitoren in de diverse P&C producten. De eventueel nog te
ontvangen steunpakketten van de rijksoverheid worden hierin vanzelfsprekend
meegenomen. Voorgesteld is om een en ander nader uit te werken bij de
Kadernota 2022-2025.
PLANNING / UITVOERING
Een groot deel van de benoemde plannen in het stuk worden op dit moment
uitgevoerd of staan op de planning in 2021. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de
gevolgen van de coronacrisis structureel worden meegenomen in het opstellen van
het nieuwe beleid en bij het uitvoeren van programma’s en projecten waar nodig,
Het gaat immers om een crisis met structurele gevolgen. Dit is bijvoorbeeld al
gebeurd bij het opstellen van het actieplan spelen en het Uitvoeringsplan Integrale
Veiligheid 2020-2021.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Dit collegebesluit inclusief bijbehorende stukken zijn openbaar en worden
gepubliceerd op de website van de gemeente Heemstede. We staan constant in
contact met inwoners met en zonder inkomensvragen, het maatschappelijk
middenveld zoals de zorg, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en
cultuurorganisaties, het onderwijs en kinderopvang. Uiteraard ook met
ondernemers, vooral detailhandel en horeca, om de gevolgen van corona voor
inwoners samen aan te pakken. Tot slot heeft er een onderzoek plaatsgevonden
onder inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld naar de gevolgen
van corona.
BIJLAGEN
1. Bijlage ‘Eén jaar coronacrisis in Heemstede – terugblik en toekomst’
2. Bijlage lokale steunmaatregelen
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