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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 bijeenkomst 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.   
 
Deze bijeenkomst is een technische bijeenkomst, waar de stand van zaken en 
vooral de impact op Heemstede met u worden gedeeld. Duidelijk is dat er in deze 
fase van de crisis, naast het indammen van het virus (grip 4) een tweede spoor 
van opstart en herstel nodig is, met name op sociaal maatschappelijk en 
economisch gebied. Er is tijd voor vragen en u ontvangt na de bijeenkomst ook 
schriftelijke informatie. Mocht u na de bijeenkomst nog nadere vragen hebben 
wordt een extra technisch vragenuur georganiseerd. Deze technische sessie is de 
eerste stap om in gesprek te gaan over dit complexe onderwerp. Tijdens de 
bijeenkomst wordt ook een schets gegeven van het vervolg.  
 
Invulling bijeenkomst 18 mei 
 
Voorzitter:        Gemeentesecretaris 
 
20.00 uur          Welkom en start Burgemeester  
20.05 uur          Landelijke en regionale impact en volgende fase maatschappelijke
  opstart en herstel door Drs. A. Kaouass Instituut voor Veiligheids- 
  en Crisismanagement 
20.20 uur          Impactanalyse Heemstede Projectleider Corona T. Goosens 
20.30 uur          Vragen en eerste reactie ronde 
21.00 uur          Uiterlijke sluiting van de bijeenkomst 
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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 
Hoewel 4 en 5 mei niet tot extra problemen heeft geleid in de openbare ruimte, is 
het beeld dat het de afgelopen week drukker wordt in Heemstede. Er wordt steeds 
meer verkeer gesignaleerd en de winkelstraat wordt drukker. Als gevolg melden 
meer bewoners zich met vragen bij handhaving. Daarnaast wordt er drukte 
waargenomen rondom de ijsverkoop, in verband met het mooie weer, dit blijft 
handhaving monitoren.  
 
 
Noodopvang & onderwijs 
Zoals vorige week gemeld hebben alle scholen gecommuniceerd over het nieuwe 
schoolschema. Er zijn twee scholen die niet volgens het ‘hele dag schema’ werken 
maar met gedeelten van de dag. Omdat dit twee van de tien scholen betreft is dit te 
overzien. Ten behoeve van het openbare schoolplein aan de Overboslaan zijn 
borden geplaatst over het gebruik van het plein om te voorkomen dat hier teveel 
kinderen en jongeren samen komen met de school en BSO begeleiders.  
 
 
Kwetsbaren & ouderen 
Vorige week berichtten wij dat wij gestart zijn met een inventarisatie bij zorg 
aanbieders om te kijken welke dagbestedingslocaties overwegen om weer open te 
gaan. Inmiddels is bekend dat de dagbesteding van Kennemerhart op Plein 1 vanaf 
11 mei weer van start zal gaan. Uiteraard wel volgens de richtlijnen van het RIVM, 
dit betekent dat er twee groepen van 4 personen zullen starten. De meest kwetsbare 
cliënten of cliënten waarvan de mantelzorger zwaar overbelast is, zitten in deze twee 
groepen. 
 
Daarnaast zal de bibliotheek in Plein 1 in de loop van de week zijn deuren weer 
openen. Uiteraard zullen zij dit doen met het in achtnemen van de RIVM 
maatregelen. De bibliotheek zal zich er zodanig op inrichten dat inwoners alleen hun 
boeken komen brengen en halen en daar niet langer zullen verblijven. Hierover 
wordt zowel door  de gemeente als de bibliotheek gecommuniceerd. Plein 1 blijft 
verder gesloten voor publiek. Er zijn maatregelen genomen in de routing in het pand 
en schoonmaak.  
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ZZP’ers & ondernemers 
In totaal zijn er nu 476 (was 459) aanvragen voor inkomensondersteuning en 
ongewijzigd 42 aanvragen voor bedrijfskapitaal geregistreerd van Heemsteedse 
ondernemers. Er komen dagelijks nog nieuwe aanvragen bij, maar het tempo waarin 
zwakt langzaam af.  
 
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). 
 
 
Communicatie 
De herdenking op 4 mei op de Vrijheidsdreef ging niet door en mensen zijn zoveel 
mogelijk thuis gebleven, daarom hebben we diverse filmpjes online gedeeld: een 
toespraak van de burgemeester, een filmimpressie van de krans- en bloemleggingen 
op verschillende herdenkingsplekken, de twee winnende gedichten van Adopteer 
een monument, ingesproken op video door de 2 leerlingen (van de Jacobaschool) 
en één gedicht dat een 13-jarige inwoonster op eigen initiatief op video had gezet 
voor de gemeente. Hierdoor kon online op verschillende momenten stil staan worden 
bij 4 mei. 
 
De wekelijkse livechat van de burgemeester werd afgelopen woensdag samen 
wethouder Sjaak Struijf gehouden. Hij ging specifiek in op een aantal onderwerpen 
van zijn portefeuille (zoals onderwijs, sport en kwetsbare inwoners).  
 
Naar aanleiding van de persconferentie van Mark Rutte van woensdag zijn de 
versoepelde maatregelen online gecommuniceerd. 
 


