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Zaaknummer : 600427 
Portefeuillehouder : College 
Openbaarheid : Openbaar 

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. 

Op 18 mei wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de raad te informeren 
over de stand van zaken van de Corona crisissituatie in Heemstede en een beeld 
geven van de (volgende) fase van maatschappelijke opstart en herstel.  Ook willen 
we u informeren over de gevolgen voor Heemstede en welke bestuurlijke dilemma’s 
daaruit volgen. In het Corona collegebericht van komende week wordt nadere 
informatie gegeven over opzet en invulling.

In de volgende fase (na 18 mei) houden wij u tweewekelijks op de hoogte middels 
dit collegebericht.

Tot slot heeft het coronavirus een blijvende 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
Koningsdag heeft niet tot extra drukte en problemen geleid in de openbare ruimte. 
Handhaving is deze dag zichtbaar aanwezig geweest. Alleen ’s avonds heeft er een 
incident plaatsgevonden, waarbij 6 aanhoudingen zijn gedaan. Het incident is niet 
direct aan koningsdag gelinkt. 

https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus
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Deze week is handhaving ingezet om de situatie rondom de sportparken te 
monitoren vanwege verwachte drukte. Alles is redelijk rustig te verlopen, maar de 
situatie wordt constant in de gaten gehouden. Sportaanbieders, sportplaza en 
gemeente nemen gezamenlijk maatregelen wanneer nodig.

Noodopvang & onderwijs
Op 11 mei gaan de scholen in aangepaste vorm weer open. Vorige week gaven wij 
aan dat de scholen druk bezig waren met het maken van schema’s, zodat leerlingen 
in veilige omstandigheden weer naar school kunnen. Inmiddels is het duidelijk dat 
de meeste scholen kiezen voor het hele dagen opvangen van leerlingen, dit is in lijn 
met de vraag van het Ministerie van OCW. Hier zijn drie redenen voor:

- Aansluiting BSO is eenvoudiger
- Minimaliseren van vervoersbewegingen
- Ouders hoeven niet meerdere keren per dag hun kinderen te halen en te 

brengen
Slechts twee scholen wijken in Heemstede hier van af. Zij hebben echter afspraken 
met de BSO aanbieder gemaakt. Daarnaast zijn ouders via de 
medezeggenschapsraad bij de besluitvorming betrokken. Handhaving zal extra 
toezicht houden rond de start en eind tijden van de scholen zodat de maatregelen 
bij het brengen en ophalen in achtgenomen worden.

Sinds deze week 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder 
begeleiding, weer samen sporten en trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft aan 
de gemeentes gevraagd om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, 
onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het 
NOC*NSF heeft een protocol opgesteld waarmee zij de gemeente en andere 
uitvoerende partijen richting willen geven over hoe te handelen en het aanreiken van 
aandachtpunten voor verder uitwerking. Dit protocol wordt  gepubliceerd  op de 
gemeentelijke website. Op basis van het protocol hebben verschillende verenigingen 
hun eigen protocollen opgesteld om kinderen veilig te laten sporten. Hierover zijn de 
verenigingen constant in nauw contact met de buurtsportcoaches zodat de veiligheid 
altijd gewaarborgd wordt.

Ouders van kinderen die geen lid zijn van een vereniging kunnen contact opnemen 
met de buurtsportcoaches. Met als doel een goede match van het kind met een sport 
die bij ze past en een vereniging die zich open heeft gesteld voor kinderen die nu 
geen lid zijn. Er zijn verschillende sportverenigingen die hun aanbod openstellen 
hiervoor en er worden diverse initiatieven opgezet door sportaanbieders waarover 
altijd eerst contact is met de gemeente 

Kwetsbaren & ouderen
Zoals eerder aangekondigd heeft er deze week een katern in de Heemsteder 
gestaan inzake de lokale ondersteuning van kwetsbaren, ouderen en jongeren in 
samenwerking met de diverse maatschappelijke partners. Het katern heeft de vorm 
van een ganzenbord, een leuk spel waar omheen diverse advertenties staan van 
initiatieven. Met als doel om naast het blijvend informeren van kwetsbaren, ouderen 
en jongeren waar zij terecht kunnen voor bijvoorbeeld een luisterend oor en overige 
inwoners te stimuleren om wat te doen voor zijn of haar buren en om het thuis blijven 
te veraangenamen.
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Daarnaast is er nauw contact met de verschillende zorgaanbieders in Heemstede. 
Inmiddels is er gestart met een inventarisatie om te kijken welke 
dagbestedingslocaties aan het overwegen zijn om, RIVM richtlijnen in acht 
nemende, hun locaties weer te openen en hoe de gemeente hen daarbij kan 
faciliteren. Het lijkt erop dat we op 11 mei starten met een klein groepje op Plein 1.

ZZP’ers & ondernemers
In totaal zijn er nu 459 aanvragen voor inkomensondersteuning en 42 aanvragen 
voor bedrijfskapitaal geregistreerd van Heemsteedse ondernemers. Er komen 
dagelijks nog nieuwe aanvragen bij, maar het tempo waarin zwakt langzaam af. De 
voorschotten over april zijn betaald. 

De inzet van de afdeling is er op gericht om alle binnengekomen en bevoorschotte 
aanvragen voor eind mei op grond van de Tozo-regeling te beslissen.

Nu de regeling is vastgesteld hoeft er voor nieuwe aanvragen niet langer een 
voorschot te worden verstrekt op grond van de Participatiewet. Alle nieuw 
binnenkomende aanvragen worden direct gescreend. Als er sprake is van een 
aanvraag met terugwerkende kracht dan wordt die meteen in behandeling genomen 
en beoordeeld. Dat lukt binnen een week. In Heemstede zijn tot nu toe 270 
voorschotten verstrekt over maart en 389 over april. 

Met de behandeling van de aanvragen voor bedrijfskapitaal is sinds gisteren gestart. 
Het aantal reguliere aanvragen bijstand voor levensonderhoud neemt ook nog 
steeds toe. In de afgelopen 2 maanden zijn er 36 nieuwe aanvragen gedaan voor 
levensonderhoud (vorig jaar in deze maanden waren het er 12).
Ook deze mensen ontvangen zo spoedig mogelijk een besluit op hun aanvraag. 

Naast de ondersteuning aan lokale ondernemers is er vorige week aangekondigd 
dat er gewerkt wordt aan een voorstel voor een noodfonds voor sport en cultuur. 
Inmiddels ligt er een voorstel klaar en worden ook overige maatschappelijke 
instellingen betrokken in het voorstel. Uiteraard gaan landelijk en provinciaal beleid  
voor op lokaal bereid.

Communicatie
Voor Koningsdag is een oproep gedaan om een foto van de mooi versierde straat te 
sturen. De winnaar (foto van tafeltennissende kinderen in de Drieherenlaan) heeft 
bericht gekregen dat ze een leuke prijs winnen als aanvulling op een later te houden 
buurt/straatfeest.

Afgelopen woensdag hield de burgemeester wederom haar livechat, waarbij ze in 
ging op diverse vragen van inwoners. Het is de bedoeling dat de komende week 
wethouder Sjaak Struijf bij haar livechat aan te laten sluiten, om vanuit zijn 
portefeuille vragen te beantwoorden.
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Over 4 en 5 mei is via verschillende kanalen gecommuniceerd hoe de gemeente 
hierbij stilstaat en wat inwoners zelf kunnen doen. Zo zijn ze uitgenodigd om te 
vlaggen, om een bloem of steentje te leggen bij de monumenten op de Vrijheidsdreef 
en is een ludieke actie van #herdenkingssteentjes van de scouts gedeeld. Het is de 
bedoeling om op 4 mei rond 18 uur 2 filmpjes online te zetten: één met de toespraak 
van de burgemeester en één met een impressie van de krans- en 
bloemenleggingen.


