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Afdeling:   Algemeen 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 
 
Gezien het komende reces zal dit bericht teruggebracht worden naar een keer per maand in de 
maanden juli en augustus, mocht er aanleiding zijn om u eerder te informeren, dan doen we dat 
uiteraard. 
 
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 afgelopen dinsdagavond, heeft u een voorstel voor een 
verdiepende analyse impact corona crisis inclusief participatie met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijk middenveld ontvangen (raad juni). Om de sociaal maatschappelijke en economische 
gevolgen op kwantitatieve en kwalitatieve wijze te onderzoeken, met als doel aandachtspunten, risico’s 
en kansen in beeld te brengen en te kunnen betrekken bij begrotingsbespreking in november.  
 
Tot slot heeft het coronavirus een blijvende brede invloed op de samenleving en zijn we continu in 
dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld. De gemeenten lokaal hebben een 
belangrijke rol 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 twee weken. 
 
Handhaving, noodverordening & evenementen 
Het beeld in Heemstede is stabiel, hoewel het drukker wordt, leidt dit niet tot extra problemen. 
Maandag 1 juni is de nieuwe noodverordening in gegaan. Er zijn meerdere voorzieningen weer open, 
zoals de speeltuin, scholen en de terrassen en dat gaat goed. De horeca mag binnen maximaal 30 
gasten toelaten. Bij ondernemingen met meerdere aparte grote ruimten mogen meer gasten verblijven 
in het pand, wanneer deze ruimten ieder voorzien zijn van eigen sanitair en keukenvoorzieningen en 
wanneer de brandveiligheid niet in het geding komt.  
Het buitensporten, zowel op het (eigen) sportpark en in de openbare ruimte verloopt soepel. De 
controles bij de scholen zijn eveneens weer volledig opgepakt, de politie ondersteunt hierbij. Naast de 
controle op verkeersveiligheid en verkeersovertredingen wordt gekeken hoe de school, kinderen en 
ouders omgaan met de corona maatregelen. Ook hier is het algemene beeld, dat er goed met de 
maatregelen omgegaan wordt.  

Noodopvang, onderwijs & sport 
Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in de 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 hieraan gehoor gegeven.   
Het gebruik van de noodopvang wordt periodiek via een enquête opgehaald bij de aanbieders van de 
noodopvang. De laatste meting is van 2 juni jl. Op dat moment maakten 33 kinderen gebruik van de 
noodopvang. Allemaal in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er nog één 
meting. De cijfers over het gebruik van noodopvang vanaf 8 juni is voor de ministeries belangrijk  
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omdat in de week van 22 juni het al dan niet verlengen van de noodopvang voor zorgpersoneel na     
1 juli genomen wordt. 

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, heeft de burgemeester de eerste stap gezet door live 
te chatten met jongeren, hier deden ongeveer 20 jongeren aan mee. De subsidieaanvraag voor het 
project Jeugd aan Zet is inmiddels gehonoreerd (max. € 10.000) en wordt tot uitvoering gebracht. De 
projecten worden mede ondersteund door WIJ Heemstede jongerenwerk in samenwerking met het 
onderwijs en de gemeente Heemstede. Het project behelst activiteiten voor en door jongeren en een 
(digitaal) jongerenparticipatie project, na de projectperiode in de zomer hopen we het laatste onderdeel 
een structureler karakter te geven. Ook is er een vrijwilligersvergoeding voor de deelnemende jongeren 
van maximaal 50 euro per persoon. De vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd als cadeaubon, te 
besteden bij lokale ondernemers. 
 
Op 28 mei 2020 heeft u ingestemd met het instellen door het college van een tijdelijke 
overbruggingsregeling liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en overige maatschappelijke instellingen. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstellen van nadere uitvoeringsregels voor deze regeling. Deze 
uitvoeringsregels zullen nog voor de zomer voorliggen in het college. U zal dit stuk ter informatie 
ontvangen (C-stuk). 
 
Kwetsbaren & ouderen 
Deze zomer zullen er columns van inwoners verschijnen in de Heemsteder. Dit met het idee om de 
verbinding met elkaar te versterken en inwoners te laten ervaren wat anderen hebben meegemaakt in 
deze corona tijd. Vooral omdat het maatschappelijk middenveld en de gemeente merken dat inwoners 
erg verschillend omgaan met de versoepeling van de maatregelingen. Blijvend begrip voor elkaar is 
het doel, maar ook aandacht voor de positieve verbindingen die ontstaan zijn. Mantelzorgers worden 
als doelgroep voor de columns meegenomen. De columns zijn een samenwerking tussen de 
Heemsteder en de gemeente. Ook is er door de gemeente contact gelegd met kerken en 
maatschappelijke partners inzake zomeractiviteiten, met als doel activiteiten zoveel mogelijk door te 
laten lopen in de zomer. Zodat er blijvende inzet wordt gepleegd op verbinding met elkaar in en om 
Heemstede. 
 
Economie & werkgelegenheid 
In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn afspraken gemaakt over de aanpak 
arbeidsmarktbeleid, n.a.v. de Coronacrisis. Hierover wordt u binnenkort in een afzonderlijk 
collegebericht geïnformeerd. 
Zoals bekend is de Tozo 2 regeling van kracht. Begin vorige week  hebben 206 ondernemers een 
verkort aanvraagformulier ontvangen van de IASZ voor Tozo 2, omdat Tozo 1 eind mei afliep voor 
deze groep. Een deel van deze ondernemers heeft inmiddels Tozo 2 aangevraagd. Het grootste deel 
van de Tozo 1 ontvangers heeft een uitkering die eind juni afloopt, zij krijgen begin juli het 
aanvraagformulier.  
 
Anderhalve meter samenleving in de fysieke leefomgeving  
Vanaf 1 juni zijn de horecagelegenheden en terrassen weer open. Om het verlies aan inkomsten door 
de coronacrisis te verminderen, maakt Heemstede het voor de horeca mogelijk om de terrassen uit te 
breiden. Na overleg met een aantal winkeliers en horecaondernemers heeft Heemstede hiervoor de 
notitie ‘uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca’ opgesteld. Deze 
uitgangspunten gelden voor een proefperiode van 1 juni tot 15 oktober of zolang in de proefperiode de 
landelijke 1,5 meter RIVM-richtlijn van kracht is. Voor 15 oktober wordt bepaald of de proefperiode 
wordt verlengd. Met alle ondernemers die een verzoek tot uitbreiding van hun terras hebben ingediend 
is in een persoonlijk gesprek beoordeeld of het verzoek past bij de uitgangspunten. Vooraf is er 
contact geweest met diverse horeca ondernemers om de mogelijkheden voor het uitbreiden van het 
terras te bekijken. In de meeste gevallen zijn daar oplossingen voor gevonden. 
 
Informatie en communicatie 
In bovenstaande onderdelen heeft communicatie uiteraard een belangrijke rol en input. De gevolgen 
van de nieuwe maatregelen (wat is er open wanneer) staan op de site van de gemeente. Verder wordt 
landelijke en regionale informatie, zoals over versoepelde maatregelen en het vermijden van drukte, 
actief verspreid.  


