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ONDERWERP  
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede  
 
 
Aanleiding  
Wekelijks wordt de raad via  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 

 Sinds 7 april is er een test drive in voor het testen van zorgmedewerkers 
op het parkeerterrein van de Kennemer sporthal  

 Er wordt extra ingezet op communicatie en handhaving tijdens het 
Paasweekend 

 Meldingen Veilig Thuis lopen nog niet op, piek wordt verwacht zodra de 
scholen weer open gaan 

 
 
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. 
 
 
Regionaal 
Sinds dinsdag 7 april is er een test drive in voor het testen van zorgmedewerkers op 
parkeerterrein van de Kennemer Sporthal. De drive in wordt ’s morgens om 08:00 
uur opgesteld en ’s middags om 17:00 uur weer afgebroken. Gemiddeld zullen er 
ongeveer 75 zorgmedewerkers per dag getest worden, vanuit hun auto. De 
verpleegkundige die de test doet draagt persoonlijke beschermingsmiddelen. Door 
deze manier van testen is er geen enkel risico voor omwonenden op verspreiding 
van het virus.  
 
 

https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus
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Handhaving, noodverordening & evenementen 
Sinds de op 27 maart vastgestelde noodverordening voor de veiligheidsregio 
Kennemerland vindt de weekmarkt in aangepaste vorm plaats. Ook deze week is de 
markt naar tevredenheid verlopen. Er was meer ruimte voor de aanwezige kramen 
en de marktcommissie was actief aanwezig.  
 
Met Pasen wordt drukte verwacht in de openbare ruimte. Handhavers worden hierop 
ingezet en blijven de situatie monitoren. Als er excessen zijn wordt de politie 
ingeschakeld en kunnen er boetes uitgedeeld worden. Om de 1,5 meter maatregel 
in acht te kunnen nemen, worden openingstijden van supermarkten verruimd. Door 
de openingstijden te verruimen kan de spreiding van het winkelend publiek voor en 
tijdens Pasen worden vergroot. De Dekamarkt gaat hier gebruik van maken. Vorige 
week zijn een aantal ondernemers gestart met de ijsverkoop, dit gaat goed. De 
ondernemers hebben intensief contact met de gemeente en worden door 
handhaving gemonitord.  
 
Daarnaast blijft er een grote druk op de milieustraat van Meerlanden bestaan. Na 
overleg is besloten dat de milieustraat openblijf, omdat de situatie vooralsnog 
beheersbaar is. Automobilisten worden actief gewezen op de wachttijden en via 
verschillende media wordt inwoners duidelijk gemaakt dat het druk is.   
 
De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal in aangepaste vorm plaats vinden. ’s 
Ochtends zal de burgemeester aanwezig zijn bij de kranslegging op de 
Erebegraafplaats in Oeverveen, deze is niet publiekelijk toegankelijk. Daarnaast zal 
de burgemeester op 4 mei een aangepaste toespraak en kranslegging bij de 
monumenten op de Vrijheidslaan doen, hoewel dit zonder publiek is kan dit wel 
online gevolgd worden. Nadere informatie hierover volgt.   
 
 
Noodopvang & onderwijs 
Vorige week berichtten wij over een komend voorstel over de continuering van de 
peuteropvangtoeslag. Het advies van de VNG was dat de bijdrage aan de 
peuteropvang door ouders gecontinueerd wordt en dat de eigen bijdrage die ouders 
hiervoor moeten betalen door de gemeente vergoed wordt. De staatssecretaris van 
SZW heeft bekend gemaakt dat ouders met kinderopvangtoeslag de eigen bijdrage 
die zij betalen voor de kinderopvang gecompenseerd krijgen. Dit geldt inmiddels ook 
voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen 
via de gemeente in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor 
mensen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor 
extra middelen van het Rijk. Dit betekent dat de gemeente geen extra kosten heeft 
aan compensatie van de peuteropvangtoeslag 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderhoudt nauw contact met de scholen 
en de kwetsbare gezinnen in Heemstede en ondersteunt waar nodig. Er zijn op dit 
moment 11 kinderen uit kwetsbare gezinnen die gebruik maken van de noodopvang. 
Ook zijn er kinderen die een deel van de dag onderwijs krijgen op school omdat 
thuisonderwijs niet lukt vanwege de taalbarrière van ouders of spanningen thuis. Er 
zijn geen signalen dat er in Heemstede kinderen ‘zoek’ zijn zoals in andere 
gemeenten. Leerplicht gaat hier niet langs de deuren.  
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Veilig Thuis geeft aan dat er nog geen extra meldingen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling binnen komen, in andere landen zie je een stijging, zoals in 
Frankrijk. Veilig Thuis verwacht echter des te meer meldingen zodra de scholen 
weer open gaan. Zij bereiden zich, samen met het CJG, op deze piek voor. 
 
 
Kwetsbaren & ouderen 
Zoals u in de landelijke media heeft kunnen lezen worden er veel verpleeg- en 
verzorgingstehuizen geraakt door het coronavirus. In het kader hiervan 
onderhouden de gemeente en de GGD 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. De communicatie 
hierover verloopt via de zorgorganisaties zelf. 
 
Op vrijdag 10 april worden er bloemen vanuit een landelijk initiatief van de NGB 
geleverd door de sierteelt en uitgedeeld door de burgemeester aan zorginstelling de 
Heemhaven.  
 
 
ZZP’ers & ondernemers 
Naar aanleiding van het B&W besluit op 25 maart “financiële steunmaatregelen 
Heemsteedse ondernemers” is het volgende geregeld: 
 
1. Ondernemersloket 
Sinds 30 maart is er een belteam actief om Heemsteedse ondernemers te voorzien 
van informatie en te helpen bij vragen over de tijdelijke overbrugging zelfstandig 
ondernemers. Na een drukke eerste week (150 telefoontjes in totaal), is de tweede 
week aanzienlijk rustiger. Dagelijks krijgt het ondernemers loket nog ongeveer 15 
telefoontjes. Inwoners geven aan nog steeds uiterst tevreden te zijn over de manier 
waarop zij geholpen worden.   
 
2. Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (ToZo) 
In totaal zijn er nu 300 aanvragen voor inkomensondersteuning en 25 aanvragen 
voor bedrijfskapitaal geregistreerd van Heemsteedse ondernemers. Als er in maart 
sprake is van een inkomen onder het sociaal minimum (€ 1.050 voor een 
alleenstaande (ouder) boven de 20, € 1.500 voor een echtpaar boven de 20) wordt 
er zo snel mogelijk een voorschot verstrekt. In Heemstede zijn inmiddels 157 
voorschotten verstrekt.  Alle nieuw binnenkomende aanvragen worden beoordeeld 
op de noodzaak voor een voorschot. 
 
De IASZ is nu bezig met het bouwen van het proces waarin de aanvragen voor 
inkomensondersteuning kunnen worden afgehandeld. De bedoeling is dat alle 
ondernemers voor eind april bericht ontvangen op hun aanvraag. We zijn daarbij wel 
afhankelijk van de Rijksoverheid die eerst de afgekondigde ToZo regeling formeel 
moet omzetten in wetgeving. Mocht dit niet tijdig lukken dan moet er opnieuw een 
voorschot worden verstrekt over de maand april. 
 
De mensen die bedrijfskapitaal hebben aangevraagd krijgen volgende week een 
brief met nadere informatie over de regeling en de stukken die nodig zijn om de 
aanvraag te kunnen beoordelen. 
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Communicatie 
Met het oog op het paasweekend zet de gemeente extra in op communicatie naar 
haar inwoners rondom het in achtnemen van de maatregelen. Via sociale media 
worden inwoners gevraagd om zich vooral aan de maatregelen te houden, en 
worden leuke alternatieve gedeeld voor het vieren van Pasen.  
Daarnaast wordt er in de nieuwbrief extra aandacht besteed aan de 1,5 meter 
afstand en wordt er doorverwezen naar de landelijke communicatie hier over. Ook 
zal er een extra nieuwbericht volgen om de gemeentelijke website.  
 
Afgelopen woensdag 8 april heeft de burgemeester voor de tweede keer op 
facebook een live chat gehouden met inwoners van Heemstede. De burgemeester 
heeft verteld over de huidige situatie in Heemstede en heeft inwoners de 
gelegenheid gegeven haar vragen te stellen. Daarnaast benadrukte zij om zich aan 
alle maatregelen te houden en om vooral niet te gaan recreëren met het oog op het 
paasweekend.  
  
 


