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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   

 
 
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. Op regionaal en lokaal niveau bereiden we ons voor en zetten we 
in op het ‘nieuwe normaal’ en de 1,5 meter afstand maatschappij. 
 
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. 
 
 
Handhaving, noodverordening & evenementen 
De verwachte drukte in de openbare ruimte, tijdens het Paasweekend, heeft niet tot 
problemen geleid. Handhaving is tijdens het weekend zichtbaar aanwezig geweest 
en heeft de situatie constant in de gaten gehouden. De ijsverkoop bij de 
verschillende ondernemers blijft een aandachtspunt. Handhaving heeft goed contact 
met de ondernemers en blijft monitoren. 
 
De druk op de milieustraat van Meerlanden blijft groot. Landelijk werd deze week 
bericht dat afvalverwerkers de aangeboden hoeveelheid kleding en textiel niet 
aankunnen, dit geldt ook voor Meerlanden. Inwoners worden opgeroepen, kleding 
en overige textiel niet aan te bieden, maar indien mogelijk thuis te bewaren.   
 
Zoals u weet zijn alle activiteiten afgelast, dit heeft ook gevolgen voor Koningsdag.  
Na een oproep van de burgemeester tijdens de live chat van afgelopen woensdag 
zijn er enkele initiatieven genomen, zoals de oproep om de 
Binnenweg/Raadhuisstraat oranje te laten kleuren. Wij ondersteunen deze zolang 
er aan de noodverordening voldaan kan worden. 
 

https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus
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Noodopvang & onderwijs 
In Heemstede zijn op dit moment 6 noodopvang locaties en zij vangen gezamenlijk 
253 unieke kinderen op, dit zijn 28 kinderen meer dan vorige week. 95 kinderen zijn 
tussen de 0 en 4 jaar oud en de overige 158 kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar 
oud. Vorige week berichtten wij dat er 11 kinderen uit kwetsbare gezinnen gebruik 
maken van de noodopvang, inmiddels is dit aantal opgelopen tot 26. Van de 
noodopvang locaties heeft de meerderheid aangegeven genoeg ruimte te hebben 
voor nieuwe plaatsingen en daarvoor voldoende inzetbare medewerkers te hebben.  
De verwachting is dat de vraag de komende weken zal toenemen. 
  
 
Kwetsbaren & ouderen 
De Hartekampgroep heeft gevraagd om 200 kaarten te maken voor haar bewoners, 
dit wordt opgepakt door WIJ Heemstede in samenwerking met de kinderen in de 
noodopvang. 
 
In navolging van de landelijke berichtgeving hebben wij geen berichten ontvangen 
van inwoners inzake de thuiszorg die zonder overleg niet meer komt.  
 
Er wordt preventief ingezet op de jongeren die het moeilijk hebben in deze tijden. Er 
is contact vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt ingespeeld op 
groepjes jongeren die op straat aanwezig zijn. Jongerenwerk (WIJ Heemstede) en 
Streetcornerwork gaan samen langs op straat om in gesprek te gaan. Ook heeft 
jongerenwerk een enquête uitgezet onder jongeren om te horen hoe zij deze periode 
in Heemstede ervaren en wat ze bijvoorbeeld gaan doen na het examen, nu wellicht 
zomerbaantjes niet doorgaan. Om vervolgens op eventuele behoeftes in te kunnen 
spelen. 
 
 
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 het 
inmiddels aanzienlijk rustiger. Dagelijks krijgt het ondernemersloket nog een handvol 
aan 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 360 aanvragen voor inkomensondersteuning en 31 aanvragen 
voor bedrijfskapitaal geregistreerd van Heemsteedse ondernemers. Er komen 
dagelijks nog nieuwe aanvragen bij. We zijn op dit moment bezig met het 
behandelen van de aanvragen die tot en met maandag 13 april zijn binnengekomen. 
Alle nieuw binnenkomende aanvragen worden beoordeeld op de noodzaak voor een 
voorschot. Als er in maart sprake is van een inkomen onder het sociaal minimum 
wordt er zo snel mogelijk een voorschot verstrekt. In Heemstede zijn tot 16 april 210 
voorschotten verstrekt.  
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Vanwege het grote aantal aanvragen, het nog niet afgeronde wetgevingstraject en 
de dagelijkse aanpassingen en nieuwe regelingen die er nog bij komen is het niet 
mogelijk om een zorgvuldig besluit op de aanvragen te nemen voor eind april. 
Er is daarom gekozen voor het (nogmaals) verstrekken van een voorschot. Nu over 
de maand april. Daar wordt momenteel met zeer veel mensen hard aan gewerkt. De 
inzet van de IASZ is er op gericht om over alle aanvragen voor eind mei op grond 
van de, dan wettelijke, regeling te beslissen. De mensen die bedrijfskapitaal hebben 
aangevraagd krijgen hierover ook in mei een definitief besluit. 
 
Het aantal reguliere maandelijkse aanvragen bijstand voor levensonderhoud is ten 
opzichte van februari meer dan verdubbeld. Van het UWV hebben we vernomen dat 
het aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart maar liefst 72% hoger ligt dan in februari 
(vorig jaar 8%). Dat is veel meer dan de landelijke gemiddelde toename van 42%. 
Dit wijst erop dat de crisis in Zuid-Kennemerland en IJmond grote gevolgen heeft. 
De verwachting is dat het hier om relatief veel kortdurende WW uitkeringen gaat 
waarvan een aanzienlijk deel na 3 maanden zal kunnen doorstromen naar de 
bijstand. 
 
 
Communicatie 
Ook deze week heeft de burgemeester haar wekelijkse live chat gehouden met 
inwoners uit Heemstede. Inwoners hebben de gelegenheid gehad om vragen te 
stellen en zo zijn o.a. alternatieven voor Koningsdag en de druk op Meerlanden 
besproken. Daarnaast verschijnt er op zaterdag 18 april een interview met de 
burgemeester in het Haarlems Dagblad. Dit interview is onderdeel van een reeks 
interviews met burgemeesters uit de regio. Op zondag 19 april zal journalist Frénk 
van der Linden via Haarlem 105 een radio interview houden met zowel de 
burgemeester van Heemstede als Bloemendaal.  
  


