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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar minder snel opvolgen, zal het collegebericht één 
keer per maand worden verstuurd. Voor de meest actuele ontwikkelingen van het 
virus in het land, per regio en per gemeente, verwijst het college naar het landelijke 
coronadashboard op coronadashboard.rijksoverheid.nl. Ook verwijst het college 
naar de website van de gemeente (heemstede.nl), het Rijk (rijksoverheid.nl) en van 
het RIVM (rivm.nl) voor meer actuele informatie omtrent de coronacrisis. 
 
Algemeen 
Er is een nieuwe fase aangebroken in de coronacrisis. De bevolking is grotendeels 
gevaccineerd en de samenleving gaat steeds verder open. In plaats van het aantal 
besmettingen zijn vooral de cijfers over de vaccinatiegraad en het aantal  
ziekenhuis-/IC-opnames leidend geworden voor het aanscherpen of opheffen van 
de maatregelen. De versoepelingen worden op regionaal en lokaal niveau zoveel 
mogelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen door 
de gemeente begeleid. De gemeente heeft een rol in signalering en monitoring, 
maar ook in het leveren van maatwerk en extra ondersteuning aan onder andere 
ondernemers, ZZP’ers, maatschappelijke instellingen, verenigingen, gezinnen en 
kwetsbare groepen. Tegelijkertijd kijkt de gemeente ook vooruit, naar wat er nodig 
is om het herstel te bevorderen en naar welke kansen er liggen voor de toekomst. 
Hieronder leest u de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen weken. 
 
Regio in beeld  
Na de besmettingspiek in de maand juli, is in het hele land het aantal besmettingen 
en ziekenhuisopnamen gestabiliseerd. De vaccinatiegraad ligt hoog en is nog aan 
het stijgen, maar er is ook een aanzienlijke groep mensen die nog geen immuniteit 
heeft opgebouwd. Bij een nieuwe besmettingsgolf zou deze laatste groep tot extra 
druk op de zorg kunnen leiden. Op de persconferentie van 14 september heeft het 
kabinet afgekondigd de 1,5 meter maatregel per 25 september op te heffen. Echter 
niet zonder het coronatoegangsbewijs (CTB) in te voeren voor een bezoek aan de 
horeca, bioscopen, theaters en professionele sportwedstrijden. De nachthoreca is 
voorlopig nog gesloten en evenementen tussen 0.00-6.00 uur in de nacht zijn niet 
toegestaan. Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen mogen weer op 75% 
capaciteit georganiseerd worden en alle overige evenementen op volle capaciteit. 
Tot slot, worden in het onderwijs de quarantaineregels versoepeld en alle overige 
maatregelen opgeheven. 
 
Besmettingen 
Regio Kennemerland valt op de landelijke risicokaart in de categorie ‘ernstig’ 
(niveau 3, coronadashboard.rijksoverheid.nl). In Kennemerland zijn in de periode 
van 9 tot en met 15 september 515 nieuwe besmettingen bekend. In Heemstede 
zijn in dezelfde periode 30 nieuwe besmettingen bekend. In de eerste weken van 
het nieuwe schooljaar was er in Heemstede sprake van een besmettingspiek onder 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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kinderen tot 12 jaar. Deze leeftijdsgroep is niet gevaccineerd en kreeg het advies 
zich voor de start van het nieuwe schooljaar te laten testen. 
 
Vaccinaties 
In Kennemerland is 66% van de inwoners volledig en 73% deels gevaccineerd. In 
Heemstede is 75-84% van de inwoners volledig en 90-94% deels gevaccineerd. 
Het gaat hierbij om inwoners vanaf 12 jaar. Heemstede behoort daarmee tot de 
Nederlandse gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad. Reeds geïnfecteerde 
personen die één vaccinatie hebben ontvangen kunnen nog niet meegerekend 
worden als volledig gevaccineerd en worden meegeteld als deels gevaccineerd. 
Het percentage volledige gevaccineerd ligt dus in werkelijkheid hoger.  
 
In de regio hebben in de periode van 7 januari tot en met 8 september 330.167 
inwoners een vaccinatie ontvangen, waarvan 35.850 inwoners alleen de eerste 
prik en 294.317 inwoners zowel de eerste en de tweede prik. In Heemstede 
hebben in dezelfde periode17.556 inwoners een vaccinatie ontvangen, waarvan 
1.528 inwoners alleen de eerste prik en 16.028 inwoners zowel de eerste en de 
tweede prik.  
 
Bovengenoemde vaccinatiecijfers betreffen alleen vaccinaties gezet door GGD’en. 
Vaccinaties gezet door huisartsen, ziekenhuizen en andere partners zijn hierin niet 
meegerekend. De meest recente cijfers van vaccinaties en besmettingen (in het 
land, de regio en in de gemeente) zijn te vinden op het coronadashboard van de 
Rijksoverheid coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Met de start van het nieuwe schooljaar is er een toename te zien in het aantal 
testen, vooral onder kinderen en jeugd tot 18 jaar. Er is voldoende testcapaciteit in 
de regio. Met het oog op de naderende winter wordt nagegaan op welke locaties 
het beste getest kan worden, zo mogelijk in combinatie met vaccineren. Het BCO 
kan op dit moment volledig worden uitgevoerd.  
 
Vaccinatieprogramma 
Alle 12-plussers in Nederland hebben een uitnodiging voor een vaccinatie 
ontvangen en kunnen een afspraak maken. Ook zonder afspraak kunnen mensen 
terecht bij de GGD. Op de website Prikken zonder afspraak zijn alle GGD 
vaccinatielocaties te vinden waar je je zonder afspraak kunt laten vaccineren tegen 
corona. Dit zijn zowel vaste als tijdelijk en/of mobiele locaties, zoals prikbussen. De 
mogelijkheid om langs te komen zonder afspraak geldt alleen voor de eerste prik 
en wanneer je nog geen vaccinatie-afspraak hebt gemaakt. 
 
Afschalen Vaccinatielocaties 
Het wordt rustiger in de vaccinatiestraten. Aangezien de meeste mensen inmiddels 
zijn gevaccineerd, wordt het aantal vaccinatielocaties afgebouwd. Wel met de 
mogelijkheid om snel op te schalen als dat nodig blijkt. De vaccinatielocaties in 
IJmuiden en Beverwijk zijn inmiddels gesloten. In Haarlem is de locatie geopend 
tot eind september. De locatie op Schiphol (Badhoevedorp bij P4 Lang Parkeren) 
blijft in ieder geval tot het einde van het jaar geopend.   
 
 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
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Derde ‘Boosterprik’ 
Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad over het aanbieden van een 
derde prik, het zogenoemde ‘boostervaccin’. Vanaf oktober zal de groep die voor 
een boostervaccin in aanmerking komt door hun eigen medisch specialist worden 
uitgenodigd. Dit zijn mensen waarbij twee prikken niet voldoende immuunrespons 
opbouwt, omdat ze bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad. Het gaat 
in totaal om een groep tussen de 200.000 en 400.000 patiënten. Daarbuiten heeft 
de Gezondheidsraad geadviseerd nog geen boostervaccin aan te bieden, omdat 
de effectiviteit van alle vaccins hoog is. Er is wel paraatheid voor het geval een 
boostercampagne wel nodig blijkt. Verschillende uitvoeringsscenario’s worden door 
onder meer de GGD’en in kaart gebracht, met de bedoeling snel en adequaat te 
kunnen handelen als het zetten van de derde prik nodig is. 
 
Project verhogen vaccinatiegraad “fijnmazig vaccineren” 
De vaccinatiegraad bij een aantal groepen Nederlanders haalt niet het gewenste 
niveau. Door middel van ‘fijnmazig vaccineren’ wil GGD Kennemerland samen met 
gemeenten en lokale organisaties de vaccinatiegraad onder inwoners van de regio 
verhogen. De GGD richt zich hierbij op specifieke doelgroepen en wijken waarin de 
vaccinatiegraad achterblijft. Het doel is een minimale vaccinatiegraad van 85% bij 
18-plussers en 75% bij de leeftijdsgroep 12-17 jaar te bereiken.  
 
Naast een meer wijkgerichte aanpak, richt de GGD zich tot de doelgroepen: jonger 
dan 40 jaar, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een lage sociaal 
economische status (SES), en mensen met prikangst. De GGD zet daarbij in op 
het verschaffen van toegankelijke informatie (in eigen taal) op weekmarkten, in 
buurthuizen of via de huisarts, en laagdrempelige vaccinatie door middel van vrije 
inloop bij prikbussen en pop-up locaties. 
 
Vaccineren van asielzoekers: continuering door de GGD’en  
Asielzoekers kregen vanaf juni tot eind augustus 2021 in twee vaccinatierondes op 
de asielzoekerscentra een vaccinatie aangeboden. De vaccinatierondes zijn door 
de GGD’en in samenwerking met GZA en COA georganiseerd en uitgevoerd. Op 
de centra was een hoge opkomst, ook dankzij de intensieve samenwerking in de 
regio. GZA heeft aangegeven voorlopig onvoldoende capaciteit te hebben om de 
samenwerking van de afgelopen periode te continueren. Het vaccineren van 
asielzoekers ligt om die reden tot eind september grotendeels in handen van de 
GGD corona-organisatie. 
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken was duidelijk zichtbaar dat het nieuwe schooljaar van start is 
gegaan. Het is drukker in de winkelgebieden van Heemstede, maar dit verloopt tot 
op heden zonder problemen. Op zondag 29 augustus heeft de lokale Jaarmarkt 
plaatsgevonden. De organisatie heeft zich actief ingezet om drukke knelpunten te 
voorkomen of op te lossen. Dit bleek niet altijd voldoende te werken. Het verloop 
van de Jaarmarkt zal door de gemeente intern worden geëvalueerd.  
 
In de week van 30 augustus heeft één van de trouwlocaties in Heemstede een 
formele waarschuwing ontvangen vanwege het niet naleven van de coronaregels 
tijdens huwelijksvoltrekkingen. Na de waarschuwing zijn er geen overtredingen 
meer geconstateerd. 
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Coronatoegangsbewijs (CTB) 
Ook in Heemstede zal per 25 september het coronatoegangsbewijs (CTB) worden 
ingezet bij een bezoek aan de lokale horeca en het theater. Aan de hand van een 
QR code in de Coronacheck app of een code op papier, kunnen bezoekers 
aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, een negatieve testuitslag hebben niet 
ouder dan 24 uur, of recentelijk hersteld zijn van een coronabesmetting. Deze 
nieuwe maatregel moet door de gemeente worden gehandhaafd. De minister heeft 
aan gemeenten financiële ondersteuning toegezegd teneinde deze handhaving 
vorm te geven. 
 
Samenleving 
Onderwijsachterstanden door corona 
Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het 
Nationaal Programma Onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft op 22 juli jl. een 
brief gestuurd met een indicatie van het bedrag dat voor Heemstede beschikbaar 
is. Het gaat om een bedrag van € 510.000 dat bestemd is voor de schooljaren 
2021-2022 en 2022-2023. Het is een voorlopige indicatie en de beschikking volgt 
later dit jaar. Het budget moet worden aangewend om onderwijsvertragingen in te 
halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten 
aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al 
nemen. Het geld mag met terugwerkende kracht tot 1 juli jl. worden besteed en er 
is geen splitsing in het budget voor de twee schooljaren: er mag dus geschoven 
worden. Dit najaar gaan we in overleg met de scholen en andere betrokkenen (o.a. 
bibliotheek, aanbieders voorschoolse educatie) over de bestedingsdoelen. 
 
Meer jongeren met psychische klachten 
Meer jongvolwassenen dan voorheen kampten in de eerste helft van dit jaar met 
psychische problemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Eén op de vier mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 
2021 psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2020. Ook 
de mensen buiten de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar hebben meer dan voorheen 
mentale gezondheidsklachten. Gemiddeld genomen is 15% van de mensen ouder 
dan 12 jaar psychisch ongezond. Dat is het hoogste percentage sinds 2001, toen 
de mentale klachten van mensen voor het eerst gemeten werden door het CBS. Of 
de coronacrisis de oorzaak is van de stijging in de mentale gezondheidsklachten 
onder mensen, kan het CBS niet vaststellen.  
 
Uit de recent verschenen gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat in Heemstede 
van alle volwassen inwoners 19% zich meer angstig voelt door de coronacrisis en 
2% juist minder. Daarnaast voelt 14% zich meer depressief door de coronacrisis 
en 2% juist minder. Er zijn geen specifieke cijfers voor de groep jongvolwassenen 
beschikbaar. 
 
Economie en Werkgelegenheid 
Steunpakketten stoppen per 1 oktober 
Het kabinet heeft besloten de verschillende financiële steunpakketten voor ZZP’ers 
en ondernemers per 1 oktober 2021 stop te zetten. Dit betekent dat de regelingen 
NOW, TVL, Tozo en TONK niet worden verlengd. Het gaat beter met de economie 
en het voortzetten van de steunpakketten zou het economisch herstel in de weg 
zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft in het vierde 
kwartaal nog wel van kracht. Dat geldt ook voor aanvullende maatregelen gericht 
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op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Daarnaast werkt het 
kabinet aan een compensatieregeling voor de nachthoreca, die naar verwachting 
ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is en voor de ongeplaceerde evenementen 
met een capaciteitsbeperking (max 75%). De uitwerking wordt zo snel mogelijk 
bekend gemaakt. 
 
Het stopzetten van de steunpakketten gaat ook gevolgen hebben voor de 
ondernemers in Heemstede. Lokale ondernemers die nog in de Tozo 5 zitten zijn 
per brief hiervan op de hoogte gebracht. In Heemstede zijn dit er nog 40. Zij 
worden in september gebeld om hun (financiële) situatie te bespreken na 1 
oktober. Wanneer er behoefte is aan werk in loondienst kan ondersteuning worden 
geboden bij het vinden daarvan. Ook kan er nog steun worden geboden bij 
ondernemingsvraagstukken. Het gemeentelijke vangnet van de Bijstandsregeling 
voor zelfstandigen (Bbz) wordt in deze individuele gesprekken toegelicht. 
 
Regionale Corona Impact Monitor editie augustus 2021 
De vierde editie van het kwantitatieve onderzoek naar de impact van de crisis in de 
regio is afgerond. De nieuwste editie van de Regionale Corona Impact Monitor zal 
eind september ter kennisname van de raad worden gebracht. Daarna zal er begin 
2022 in ieder geval nog één editie van de monitor verschijnen. Dan wordt ook het 
besluit genomen of het regionale onderzoek zal worden voortgezet. 
 
Afbouw regionale programmaorganisatie 
Regionaal is afgesproken dat de programmaorganisatie stapsgewijs zal worden 
afgebouwd. Het definitieve besluit over opheffing van de programmaorganisatie 
wordt genomen zodra de 1,5 meter maatregel wordt losgelaten. De evaluatie en 
verantwoording aan de gemeenteraden over de periode vanaf 1 december 2020 
wordt uitgevoerd na opheffing van de programmaorganisatie.  
 
Informatie en communicatie 
Landelijke, regionale en lokale informatie omtrent de coronacrisis wordt verspreid 
via de verschillende kanalen van de gemeente. Op de website van de gemeente 
(heemstede.nl) is informatie te vinden voor onder andere ondernemers en over 
onderwerpen zoals vaccineren, reizen, of thuisquarantaine.  
 
Herstelagenda op de website van de VNG 
Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aandacht 
voor de periode van herstel en transitie na de coronacrisis. Als onderdeel hiervan 
is een lijst opgesteld met praktijkvoorbeelden van hoe de verschillende gemeenten 
dit aanpakken. Ook de Herstelagenda van de gemeente Heemstede is opgenomen 
in de lijst met praktijkvoorbeelden. Doel hiervan is om van elkaar te leren en elkaar 
te ondersteunen in de fase na de coronacrisis.  
 

http://www.heemstede.nl/
https://vng.nl/overzicht-praktijkvoorbeelden?f%5B0%5D=practical_examples_subjects%3A421601

