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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 informatiebijeenkomst georganiseerd om de raad mee te 
nemen in de stand van zaken en de impact van de Corona crisissituatie in 
Heemstede.  
 
In de volgende fase (na 18 mei) houden wij u tweewekelijks op de hoogte middels 
een collegebericht. 
 
Tot slot heeft het coronavirus een blijvende brede invloed op de samenleving, 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 
Het beeld in Heemstede blijft redelijk stabiel. Het wordt in de openbare ruimte 
drukker, maar dit leidt vooralsnog niet tot problemen. Er wordt steeds meer verkeer 
gesignaleerd en de winkelstraat wordt meer bezocht. Als gevolg melden meer 
bewoners zich met vragen over handhaving. Daarnaast melden ook steeds meer 
organisaties zich met de vraag welke mogelijkheden er zijn om weer te starten met 
hun activiteiten.  
 
De focus vanuit handhaving ligt momenteel op de drukte rond de winkelgebieden 
met het oog op Hemelvaart, het Pinksterweekend en de zomervakantie.  
 

https://www.vrk.nl/nl-NL/Coronavirus
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Ook zullen de middelbare scholen in Heemstede en omliggende gemeente weer 
deels gaan starten per 1 juni. Aan deze scholen is opgedragen hun leerlingen te 
instrueren om voor en na schooltijd de supermarkten en winkelgebieden te mijden. 
Dat verzoek is ook overgebracht naar omliggende gemeenten i.v.m. aldaar nabij 
Heemsteedse winkels gevestigde scholen. 
 
 
Noodopvang & onderwijs 
Vanuit de gemeente is er een attentie uitgedeeld aan de noodopvangmedewerkers 
om hen te bedanken voor hun inzet. De start na de meivakantie was een hele puzzel. 
De reguliere BSO sluit aan bij de schooldagen van de kinderen (ook als dat geen 
reguliere opvangdag is) en de noodopvang blijft ook open. We zijn erg trots op de 
inzet die hierop is gepleegd door de verschillende kinderopvang organisaties. 
 
Het onderwijs is gestart en de handhavers hebben (herhaaldelijk) een kijkje 
genomen bij alle scholen. Bij de meeste scholen is het halen en brengen goed 
verlopen en hebben de scholen voldoende maatregelen getroffen. De scholen zelf 
zijn primair verantwoordelijk voor het aanspreken van ouders wanneer deze zich niet 
houden aan de voorschriften. Wanneer nodig kan handhaving (beperkt) hierbij 
helpen. Draagvlak voor de maatregelen is dan ook heel belangrijk.  
 
 
Kwetsbaren & ouderen 
Per 11 mei is de dagbesteding op Plein 1 voor de meest kwetsbare inwoners weer 
gestart met twee kleine groepjes van twee keer vier inwoners. Dit verloopt goed en 
geheel volgens de RIVM richtlijnen. 
 
De Bibliotheek Heemstede in Plein 1 gaat open voor het lenen en terugbrengen van 
boeken, ook is er een bezorgservice in voorbereiding. De bibliotheek heeft langer de 
tijd nodig om alles in orde te maken volgens de RIVM richtlijnen. Daarom zal de 
bibliotheek in Plein vanaf maandag 18 mei op werkdagen overdag open zijn. Op 
zaterdag is de bibliotheek van 10:00 – 14:00 uur open.  
 
Daarnaast is het zwembad Sportplaza Groenendaal voornemens om haar deuren 
per 18 mei te openen. Er is een protocol Verantwoord zwemmen opgesteld door de 
gezamenlijke zwembranche om volgens de RIVM richtlijnen open te gaan, hierbij 
wordt ook gekeken naar de waterkwaliteit. Op basis hiervan zal het zwembad een 
eigen protocol opstellen voor de opening en deze afstemmen met de gemeente.  
 
De Kinderboerderij is op dit moment nog niet open voor publiek. Het VSKBN 
(vereniging stads- en kinderboerderijen Nederland) heeft opgeroepen in ieder geval 
tot 20 mei gesloten te blijven en daarna weer verder te kijken.  
 
 
Ondernemers en werkgelegenheid 
In totaal zijn er nu 503 (was 476) aanvragen voor inkomensondersteuning en 48 
(was 42) aanvragen voor bedrijfskapitaal geregistreerd van Heemsteedse 
ondernemers. Er komen dagelijks nog nieuwe aanvragen bij, maar het tempo waarin 
neemt af.  
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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 in mei zijn weer 
nieuwe aanvragen gedaan, deze cijfers worden maandelijks verwerkt en hiervoor 
kunnen we dus geen concrete cijfers aanleveren. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een Inventarisatie personeelstekorten en – 
overschotten in Zuid-Kennemerland en IJmond. Door de coronacrisis hebben 
ondernemers in sommige sectoren hun deuren (verplicht) gesloten, terwijl andere 
(vitale) sectoren juist (moeten) blijven functioneren. Het UWV heeft een overzicht 
gemaakt dat in beeld brengt: 

- In welke sectoren sprake is van grote drukte, extra vacatures of zelfs acute 
personeelstekorten. 

- In welke sectoren mensen vanwege de maatregelen niet of veel minder 
kunnen werken. 

- Welke initiatieven er zijn die verbindingen leggen tussen de huidige tekort- 
en overschotsectoren of op een andere manier van belang zijn voor de 
arbeidsmarkt in een sector. 

 
Met de arbeidsprofessionals in onze regio proberen we zo goed mogelijk alle 
ontwikkelingen in te gaten te houden en hier waar mogelijk op in te spelen.  
 
 
Anderhalve meter samenleving in de fysieke leefomgeving 
Er is regionaal afstemming over uitgangspunten om te komen tot gezamenlijke 
maatregelen. Ook is er contact met de ondernemers. Tot nu toe zijn er drie 
aanvragen van ondernemers die betrekking hebben op gebruik van de openbare 
ruimte rondom hun onderneming. Op dit moment zijn we in gesprek met de 
winkeliers. Daarnaast is de gemeente bezig met het formuleren van uitganspunten 
t.a.v. het gebruik van de openbare ruimte.  
 
 
Communicatie 
Via de sociale media zijn diverse berichten geplaatst, veelal met gebruikmaking van 
middelen uit de landelijke toolbox voor een uniforme uitstraling: o.a. over weer naar 
school gaan en over buiten sporten.  
 
De regionale infographic over de veranderingen vanaf 11 mei die door de VRK is 
gemaakt, is eveneens gedeeld. Deze week is in Haarlems Dagblad een brief vanuit 
de VRK geplaatst, ondertekend door alle burgemeesters in deze veiligheidsregio. 
Verder zijn op verschillende plekken in Heemstede krijtsjablonen geplaatst om de 
anderhalve meter afstand onder de aandacht te brengen en duidelijk te maken 
hoeveel 1,5 meter is. 
 
 


