
Collegebericht 
Collegevergadering:  7 april 2020 

 

580677 1/5 

Zaaknummer : 580677  
Portefeuillehouder : College 
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
 
Aanleiding 
Wekelijks wordt de raad middels een collegebericht geïnformeerd over de stand van 
zaken rondom de coronacrisis in Heemstede. Omdat ontwikkelingen snel op elkaar 
volgen verwijst het college voor de meest actuele ontwikkelingen naar de site: 
www.heemstede.nl of de landelijke site van het Rijk en RIVM. Te vinden via de site 
van de VRK: https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus  
 
Belangrijk deze week 

 Het ondernemersloket is ingericht om zelfstandig ondernemers te voorzien 
van informatie en te helpen bij vragen over de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

 De gemeentelijke website is opnieuw ingericht ter bevordering van de 
informatiestroom rondom de coronacrisis.  

 De weekmarkt op woensdag 1 april is in aangepaste vorm goed verlopen 
 
 
Algemeen 
Het coronavirus heeft een ongekende impact op onze samenleving. Ook de raad, 
het college en de gemeentelijke organisatie moeten improviseren, creatief zijn om 
de gewone gang van zaken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 
Vanzelfsprekend altijd op een verantwoorde manier, zodat het virus zoveel mogelijk 
ingedamd wordt. 
 
Daarnaast heeft het coronavirus een brede invloed op de maatschappij, waarin de 
gemeenten lokaal ook een belangrijke rol hebben in signalering en monitoring, maar 
ook in maatwerk en extra ondersteuning naar o.a. ondernemers, ZZP’ers, gezinnen 
en kwetsbare groepen. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen 
week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heemstede.nl/
https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus
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Handhaving, noodverordening & evenementen 
Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de 
aanpak van het coronavirus. De maatregelen zijn vastgelegd in een nieuwe 
noodverordening voor de veiligheidsregio Kennemerland, deze is sinds 27 maart van 
kracht.   
 
Door de nieuwe noodverordening is weekmarkt is op 1 april in aangepaste vorm 
doorgegaan. De marktkramen zijn niet in twee maar slechts in één rij opgesteld, 
waardoor de 1,5 meter afstand maatregel na geleefd kon worden. De markt is goed 
verlopen en inwoners hebben aangegeven dat zij zich prettig voelen bij de huidige 
vorm van de markt. De weekmarkt zal onder de huidige omstandigheden dus 
doorgang blijven vinden.  
 
Dit weekend zullen verschillende ondernemers met de ijsverkoop starten, met hen 
is goed contact. Door middel van hekken en inzet van extra personeel wordt dit in 
goede banen geleid. Handhaving zal hier extra controleren zodat alle regels in acht 
genomen zullen worden nageleefd.   
 
Onze BOA’s hebben goed contact met verschillende winkeliers en supermarkten, 
ook op het oog met het naderende paasweekend, om er samen voor te zorgen dat 
de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Daarnaast ligt de focus van de 
handhaving op sportparken en speelplaatsen. Hier worden soms groepjes jongeren 
aangetroffen en de eerste waarschuwingen zijn uitgedeeld. Bij herhaling zal worden 
gehandhaafd. Door de inzet van verkeersregelaars zijn onze BOA’s niet meer nodig 
om de drukte bij Meerlanden in goede banen te leiden. Door de inzet verloopt alles 
soepel en ordentelijk, wel blijven we scherp op de mogelijke drukte in de weekenden.   
 
Rondom het Groenendaalse bos en park Meerland zijn borden geplaats, deze 
hebben effect. Daarnaast wordt er gehandhaafd. Bezoekers houden rekening met 
elkaar en houden minimaal 1,5 meter afstand.  
 
 
Noodopvang & onderwijs 
Sinds 16 maart jl. is de peuteropvang evenals de kinderopvang gesloten. Het Rijk 
heeft besloten de kinderopvangtoeslagregeling te continueren en daarbovenop 
ouders de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Ouders met recht op 
kinderopvangtoeslag hebben dus geen kosten meer voor de opvang en worden zo 
in staat gesteld de nota’s van de aanbieder te betalen. Met dit besluit blijft de 
infrastructuur voor de opvang in stand en kunnen de locaties voor noodopvang voor 
kinderen van ouders met een vitaal beroep of werkzaam in de vitale sector 
gefinancierd worden. Het voorstel is dat de gemeente het besluit van het Rijk volgt. 
Concreet  is het voorstel dat de peuteropvangtoeslag gecontinueerd wordt en dat de 
eigen bijdrage die ouders hiervoor moeten betalen door de gemeente vergoed wordt. 
Ouders hoeven zodoende niet te betalen voor diensten die zij niet kunnen afnemen 
door de sluiting van de locaties en de organisaties die peuteropvang aanbieden 
komen niet in financiële problemen. De kosten worden vooralsnog geschat op 
ongeveer € 5.000 per maand. De VNG adviseert de gemeente deze kosten te 
monitoren en te betrekken bij de gesprekken met het rijk over een vergoeding van 
de extra kosten. 
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Daarnaast is vorige week bericht over de noodopvang locaties in Heemstede. Op dit 
moment is er bekend dat er 196 unieke kinderen, variërend van 1 tot 5 dagen, hier 
gebruik van maken. Inmiddels zijn ook de eerste aanvragen voor weekend- en 
nachtopvang binnen, deze worden opgevangen door de aangewezen noodopvang 
locaties.   
 
Voor school doeleinden wordt waar nodig vraag en aanbod voor laptops of tablets 
bij elkaar gebracht. Zo is er een gezin, met vijf kinderen op verschillende scholen, 
met een laptop te kort. Een inwoner heeft de gemeente gemaild met het aanbod van 
een laptop. Deze inwoners en het gezin zijn door het Centrum Jeugd en Gezin aan 
elkaar gekoppeld. Het onderwijs, bijvoorbeeld het Coornhert Lyceum, organiseert 
haar eigen inzamelingsacties indien nodig. In Heemstede heeft nog geen enkele 
school een tekort aan laptops gemeld. Kwetsbare gezinnen worden gemonitord door 
het CJG en gekoppeld wanneer nodig. WE HELPEN kan hierin ook ondersteunen.  
 
Kwetsbare & ouderen 
Vanuit de gemeente en de GGD is er nauw contact met de woon-zorginstellingen in 
Heemstede. De maatregelen tegen corona zijn zwaar voor de inwoners en het 
personeel. Bewoners moeten veelal op hun kamers blijven. Daarnaast is er een 
tekort aan beschermingsmiddelen, hiervoor is contact met de GGD en wanneer 
nodig zal de gemeente inwoners oproepen om bijvoorbeeld beschermingsmateriaal 
te gaan maken.  
 
De overstap, woon-zorglocatie van Philadelphia op de Herenweg krijgt vandaag (3 
april)  een heleboel kaarten voor inwoners. Deze kaarten zijn gemaakt door kinderen 
van de noodopvanglocatie Casca. Deze actie is door WIJ Heemstede 
gecoördineerd.  
 
De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor de zorg en ondersteuning die aanbieders 
aan cliënten bieden. Soms kan zorg niet doorgaan, of wordt een andere vorm van 
zorg geboden. In alle gevallen houden de zorgaanbieders nauw contact met hun 
cliënten.  
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de continuïteit van de 
financiering van de zorg in de Wmo en Jeugdwet. Deze week is naar aanleiding van 
deze afspraken een regionale brief uitgegaan naar alle aanbieders. Het gaat om 
afspraken over meerkosten ten gevolge van de coronamaatregelen, de financiering 
van alternatieve vormen van zorg en compensatie van inkomstenderving door 
verminderde inzet. In de brief worden de aanbieders geïnformeerd over deze 
maatregelen en wordt aangegeven dat de VNG en het Rijk werken aan een nadere 
uitwerking hiervan. Op basis van deze uitwerking zal de gemeente nadere afspraken 
maken met de zorgaanbieders. 
 
RegioRijder is verantwoordelijk voor het aanvullend openbaarvervoer en het 
leerlingenvervoer voor de gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Zandvoort. Door de 
coronacrisis is het vervoer bijna helemaal stil komen te liggen. Dit heeft uiteraard 
financiële consequenties voor de vervoerders binnen de RegioRijder. Deze 
vervoerders doen een beroep op de werktijdverkortingsregeling van het RIJK. Het 
grootste knelpunt zit hem in de doorlooptijd van deze regeling en de overige kosten 
die de vervoerdersmaken zoals, verzekering; de leasecontracten; huisvesting en 
parkeerplaatsen en bedrijfsinfrastructuur. Wij zullen de vervoerders en chauffeurs 
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hard nodig hebben wanneer het vervoer weer word opgestart, de bedrijfscontinuïteit 
dient daarom gegarandeerd te worden.  
 
Om dit te garanderen is het voorstel om compensatie vanuit de gemeenten te 
regelen voor de gederfde inkomsten. De praktische uitwerking is, in afwachting van 
de nadere invulling van de maatregelen van het Rijk. Het is logisch om voor de 
vervoerders dezelfde regels te hanteren als voor de andere contractpartijen in het 
Sociaal Domein. Op basis van deze uitwerking zal de gemeente nadere afspraken 
maken met de vervoerders.  
 
 
ZZP’ers & ondernemers 
De Rijksoverheid heeft een pakket van noodmaatregelen voor ondernemers 
vastgesteld als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De uitvoering van deze maatregelen 
ligt gedeeltelijk bij de gemeente. Daarnaast biedt gemeente Heemstede biedt een 
aanvullend pakket lokale maatregelen. Naar aanleiding van het B&W besluit op 25 
maart “financiële steunmaatregelen Heemsteedse ondernemers” is het volgende 
geregeld: 
  
1. Ondernemersloket 
Maandag 30 maart is er een belteam gestart om Heemsteedse ondernemers te 
voorzien van informatie en te helpen bij vragen over de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit team bestaat uit een pool van 
medewerkers van verschillende afdelingen. Zij hebben gezamenlijk ongeveer 150 
ondernemers te woord gestaan en geholpen. Reacties van ondernemers zijn 
positief, zij vinden dat ze snel en goed geholpen worden.  
 
2. Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) 
Sinds de aankondiging van het Rijk van de corona maatregelen op zondag 15 maart 
en de aankondiging van de tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (ToZo) 
hebben zich binnen 3 dagen ruim 630 ondernemers gemeld bij de IASZ voor 
financiële steun, waarvan 330 uit Heemstede. Normaal zijn dit er 10-15 per jaar. Om 
deze ondernemers goed en snel te kunnen helpen zijn maatregelen genomen.  
 
Zo zijn de drie websites aangepast. Op de website van de IASZ is een eigen 
aanvraagformulier beschikbaar gesteld. Alle zelfstandigen die zich eerder gemeld 
hadden hebben zo’n aanvraagformulier van ons ontvangen. 
 
Daarnaast is binnen de IASZ een ToZo-taskforce ingezet. Deze taskforce is met 
prioriteit aan de slag gegaan met de ondernemers die in de maand maart 2020 al 
een terugval in inkomen hebben ervaren tot onder het sociaal minimum. Voor deze 
mensen wordt met spoed een voorschot verstrekt. Op 1 april heeft dit geleid tot: 
 

Verstrekte voorschotten 72 

Opgeboekte aanvragen ToZo 107 

Opgeboekte aanvragen Bedrijfskrediet 9 
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Per 2 april wordt de Task-Force uitgebreid met collega’s van buiten de IASZ die alle 
binnengekomen aanvragen, waarvoor geen voorschot over maart aan de orde is, 
administratief helpen opvoeren. Ook deze mensen ontvangen binnenkort bericht dat 
hun aanvraag binnen 4 weken zal worden beoordeeld. We zien inmiddels over de 
maand maart 2020 ook een grote toename van het aantal bijstandsaanvragen. Het 
aantal aanvragen over maart 2020 staat nu op 29 (voor Heemstede en 
Bloemendaal). Dit is een toename met 100% ten opzichte van de maand hiervoor. 
Ook dit werk wordt binnen de afdeling nu opgepakt. 
 
Dit alles leidt ertoe dat binnen het bestaande werk keuzes gemaakt moeten worden 
waardoor werk dan niet urgent is kan worden uitgesteld. Voor niet-urgente 
aanvragen worden de wettelijke termijnen gehanteerd ipv de snellere interne 
termijnen. Uitgesteld werk zal later moeten worden ingehaald.  
 
 


