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Zaaknummer : 618692  
Afdeling : Algemene en Juridische Zaken  
Portefeuillehouder : College  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
Onderwerp  
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede  
 
 
Aanleiding  
Twee 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/Nieuws/2020/03/31/Update-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.  
 
In navolging van de informatiebijeenkomst en de technische vragensessie op 
maandag 18 mei over de coronacrisis in Heemstede, volgt in juni een voorstel voor 
een verdiepende analyse impact corona.   
 
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 is stabiel, hoewel het drukker wordt leidt dit niet tot extra 
problemen. Maandag 1 juni gaat de nieuwe noodverordening in, deze biedt een 
groot aantal verruimingen voor ondernemers en inwoners van uit Heemstede. In dit 
kader vinden er vanuit de gemeente gespreken plaats met ondernemers die 
specifiek vragen hebben met betrekking tot uitbreiding van terrassen, tijdelijk 
weghalen fietsenrekken en beschikbaar stellen van parkeerplaatsen in de 
avonduren. Daarnaast zijn er twee commerciële horeca uitbaters op sportcomplexen 
die weer open mogen in beeld bij de gemeente. Ter informatie: de paracommerciële 
horeca – horeca bij verenigingen – mag nog niet open.  
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Noodopvang, onderwijs & sport 
Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar is in avond, nacht en 
weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. De Gemeenten is 
gevraagd om de komende periode maatwerk te blijven leveren aan kwetsbare 
kinderen. In Heemstede is de verwachting dat hier geen of minimaal gebruik van 
gemaakt zal worden. Uiteraard bieden we het wel aan. 
 
Naar aanleiding van de oproep van minister-president Mark Rutte om met jongeren 
in gesprek te gaan en hen mee te laten denken over de coronacrisis, is gemeente 
Heemstede bezig met een subsidieaanvraag voor het project Jeugd aan Zet; een 
project met een looptijd tot 1 september. Gedurende de zomerperiode zullen er 
verschillende activiteiten worden opgezet. De ontwikkeling en uitvoering van de 
activiteiten zullen voldoen aan de RIVM-maatregelen en passen binnen de 
noodverordening. De projecten zullen worden mede ondersteund door de 
welzijnsorganisatie in samenwerking met het onderwijs en de gemeente Heemstede.  
 
Daarnaast is in de afgelopen raadsvergadering het voorstel voor een tijdelijke 
overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijk instellingen vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
uitvoeringsregeling.  
 
 
 
Kwetsbaren & ouderen 
Sinds 29 april is het weer toegestaan om mensen van 70 jaar of ouder met een 
kwetsbare gezondheid te bezoeken. Eén of twee vaste personen kunnen worden 
aangewezen om zelfstandig wonende kwetsbare ouderen die geen zorg of 
ondersteuning ontvangen regelmatig te bezoeken. Om de mogelijkheden van deze 
versoepelde maatregel ten volle te benutten voert de gemeente in samenwerking 
met het maatschappelijk middenveld hier de regie op en zorgen voor voldoende 
contact om vereenzaming tegen te gaan.   
 
Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf 
nu terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum Covid-19 (IVC).  
 
 
Economie & werkgelegenheid 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een 
vervolg (‘Tozo 2’). De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei 
afloopt, wordt met vier maanden verlengd tot en met 31 september. Het verschil met 
de vorige Tozo regeling is dat het inkomen van de partner meetelt. Verlenging kan 
alleen als het gezinsinkomen lager dan het sociaal minimum is. 
Tozo 2 kan aangevraagd worden via de IASZ. Voor verlengde aanvragen gebruikt 
de IASZ een verkort aanvraagformulier. Verschillende ondernemers die ‘Tozo 1’ 
hebben ontvangen, hebben inmiddels aangegeven dat zij geen gebruik meer hoeven 
te maken van de regeling, omdat de werkzaamheden weer zijn opgestart. Voor veel 
andere ondernemers is de regeling echter nog van groot belang. 
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Anderhalve meter samenleving in de fysieke leefomgeving 
Op dinsdag 26 mei heeft het college van B&W een besluit genomen over welke 
uitgangspunten Heemstede de komende periode hanteert bij het gebruik van de 
openbare ruimte in de winkelgebieden en voor de horeca. Daarvoor is input 
opgehaald bij diverse ondernemers en winkeliersverenigingen. De notitie met deze 
uitgangspunten is woensdag 27 mei gedeeld met de winkeliersverenigingen en met 
ondernemers die een verzoek hebben ingediend voor o.a. het uitbreiden van 
terrassen. Inmiddels is er contact opgenomen met verschillende ondernemers om 
hun aanvraag door te nemen en te beoordelen of deze past bij de uitgangspunten. 
Ondernemers zijn zeer te spreken over deze aanpak. 
 
 
Communicatie 
De burgemeester Nienhuis heeft vanavond 29 mei om 20:00 uur een livechat voor 
jongeren, op Instagram. Jongeren en hun ouders zijn hierop geattendeerd via 
verschillende kanalen. 
 
Verder wordt landelijke en regionale informatie, zoals over versoepelde maatregelen 
en het vermijden van drukte, actief verspreid. 
 


