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Onderwerp
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede
Aanleiding
In de zomer is het versturen van het collegebericht teruggebracht naar één keer
per maand. Omdat de ontwikkelingen snel op elkaar volgen gaan we terug naar
een keer per twee weken. Ook 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. Het nieuwe landelijke
dasboard geeft realtime ontwikkeling van het virus weer, ook per gemeente:
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio. Dit dashboard wordt nog verder
ontwikkeld en aangevuld.
Algemeen
Het coronavirus heeft een ongekende impact op onze samenleving. Ook de raad,
het college en de gemeentelijke organisatie moeten improviseren en 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 zetten we in op het
‘nieuwe normaal’ en de 1,5 meter afstand maatschappij en bereiden we ons voor
om de gevolgen zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen op te pakken. 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 maand.
Regio in beeld
Op de afgelopen persconferentie van 18 augustus werd aangekondigd dat de
besmettingen en ziekenhuisopnamen in Nederland verder zijn toegenomen sinds
de persconferentie van 6 augustus. Het kabinet heeft hierom aanscherpingen
aangekondigd. In Kennemerland zijn van 1 juni tot en met 26 augustus 592
besmettingen bekend, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar
(159 gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat dit om 35 besmettingen, de meeste
in de leeftijdscategorie 10-19 jaar (7 gevallen) en 60-69 jaar (7 gevallen), de
resterende besmettingen zijn verdeeld over overige leeftijdscategorieën. Wekelijks
worden er nieuwe medewerkers voor de COVID-19 gerelateerde werkzaamheden
aangenomen bij de GGD Kennemerland. De capaciteit wordt nog steeds uitgebreid
en vacatures uitgezet. Het gaat om vacatures voor kandidaten met een medische
achtergrond, die minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn, ook in de weekenden.
Veiligheid en handhaving (noodverordening & evenementen)
Op 3 september wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze
noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september. Het is een beperkte wijziging
waarbij nu ook bij de teststraat en de bagagehallen van Schiphol in de
noodverordening is opgenomen als gebied waar, tijdens piekmomenten,
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passagiers van 13 jaar of ouder verplicht kunnen worden om een niet-medisch
mondkapje te dragen.
In de verordening die sinds 21 augustus van kracht is, is opgenomen dat alle
fysieke samenkomsten die georganiseerd worden voor de introductie en werving
van studenten van het mbo, hbo en wo verboden worden. De voorzitter van de
Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen van dit verbod. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden: de bijeenkomsten moeten gericht zijn op studie, sport of
kennismaking; moeten kleinschalig zijn; er mag geen alcohol worden gedronken en
de bijeenkomsten mogen niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Dit
verbod was in de laatste noodverordening al opgenomen, maar nog niet volledig.
Hierom is deze aangepast.
De druk op de afdeling openbare orde en veiligheid en handhaving van de
gemeente is onverminderd groot, dagelijks komen er telefoontjes binnen inzake het
overleggen van een plan van aanpak voor een evenement of vragen over feestjes
thuis of in de buurt. De bosfair en Heemstede loop lijken vooralsnog door te gaan
in aangepast vorm.
Samenleving
Maatschappelijke partners/zorg
Op Plein 1 wordt gewerkt aan een digitaal systeem in samenspraak met alle
gebruikers. De bedoeling is dat inwoners die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij
activiteiten door gezondheidsredenen of te veel aan deelnemers, toch op digitale
wijze kunnen deelnemen.
De jaarlijkse mantelzorgdag vindt plaats op 3 oktober in aangepaste vorm, we
bieden mantelzorgers een bos bloemen plukken aan in Dahlia’s pluktuin in
Heemstede. Vanwege de houdbaarheid van de bloemen vindt de dag plaats op 3
oktober as. De mantelzorgers kunnen in de openlucht in een zogenaamde tijdslot
langskomen en krijgen uiteraard de jaarlijkse attentie. De anderhalve meter kan
hiermee worden gegarandeerd. De mantelzorgers die niet kunnen komen, kunnen
de attentie afhalen bij het loket Heemstede of een afspraak maken voor het laten
langsbrengen. Op de officiële mantelzorgdag van 10 november wordt er een
digitaal alternatief geboden waar mantelzorgers vanuit huis aan deel kunnen
nemen.
Jeugd
De jongerenactiviteiten zijn gedurende de zomer goed bezocht. Er wordt gewerkt
aan een vervolg van het project Jeugd aan Zet met de focus op
jongerenparticipatie.
Ventilatie op scholen
De scholen zijn weer begonnen en dat zorgt voor meer media-aandacht op het
gebied van ventilatie en het eventuele gebruik van mondkapjes op basis- en
middelbare scholen. De gemeente heeft voorafgaand aan de start van het
schooljaar de scholen een informatiemail gestuurd met verwijzing naar de
relevante informatie. Twee weken geleden heeft het Ministerie van OCW een
kamerbrief verstuurd over ventilatie op scholen. De strekking van deze brief is als
volgt.
Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)
ingesteld. Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerking en
oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat
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van de ventilatie op scholen. Het LCVS springt bij om te zorgen voor (uitwisseling
van) expertise. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het
ministerie van OCW. Het LCVS spant zich in voor maximale ondersteuning aan
scholen zodat deze ervoor kunnen zorgen dat alle schoolgebouwen minimaal
voldoen aan de eisen voor ventilatie die volgen uit het bouwbesluit. De ambitie van
het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en diens
leerlingen weet hoe het staat met de ventilatie en wat er eventueel aan gedaan
moet worden. Dit betekent voor scholen het volgende:
•
•
•

Alle scholen hebben voor 1 oktober 2020 onder verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen
aan de eisen;
Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de
lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per
situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over;
Alle scholen communiceren vóór 1 oktober 2020 aan hun onderwijspersoneel
en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel
communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt
om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook
communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen
aan het landelijk beeld.

Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over
ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij
twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Hiervoor wordt de website
www.weeropschool.nl uitgebreid met een loket voor vragen en met meer
informatie. Indien er op scholen twijfels zijn of het aanwezige ventilatiesysteem aan
die eisen voldoet kunnen scholen de met de RIVM afgestemde praktische
handreiking raadplegen. Wanneer uit de controle van de ventilatie blijkt dat deze
niet voldoet, kan de school contact opnemen met de lokale GGD. De GGD
adviseert vervolgens over passende maatregelen.
Economie en werkgelegenheid
Nederland
• In de basisraming van het CPB, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige
nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5%,
gevolgd door 3% groei in 2021.
• De werkloosheid loopt op richting 7% in 2021.
• Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende
besluitvorming over de begroting 2021.
Cijfers IASZ (peildatum 31 augustus 2020):
Tozo 1: 510 toekenningen
Tozo 2 (verlenging Tozo 1): 118 toekenningen
Tozo 2 (nieuw): 6 toekenningen
Tozo Bedrijfskapitaal: 39 toekenningen
Reguliere bijstandsuitkeringen: 269 uitkeringen (318 ontvangers). Vorig jaar waren
dit in dezelfde periode 238 uitkeringen (282 ontvangers). Het verschil in aantal
uitkeringen en aantal ontvangers heeft te maken met samenwonenden/gehuwden.
Een stel krijgt samen één uitkering (kostendelersnorm), maar het zijn wel twee
ontvangers.
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Inspiratiebijeenkomst voor ondernemers
De regiogemeenten, waaronder Heemstede, organiseren samen met externe
partijen een bijeenkomst voor ondernemers die Tozo (hebben) ontvangen. Naar
verwachting vindt de bijeenkomst in het najaar (online) plaats. Gemeentelijk betreft
het een samenwerking tussen de afdelingen Werk & Inkomen en Economie.
Tijdens deze bijeenkomst krijgen ondernemers:
• Inspiratie: hoe ga ik verder met mijn eigen onderneming? Waar liggen
mogelijkheden voor een ‘change of plans’?
• Informatie: welke partijen kunnen mij helpen in mijn ondernemerschap? Bij wie
kan ik terecht als ik het niet red als zelfstandige?
• Advies: hoe sta ik er eigenlijk voor als zelfstandige en welke route is dan voor
mij passend?
Horeca en terrassen evaluatie 1 juni – 15 oktober
Op korte termijn gaan we met de ondernemers evalueren hoe de afgelopen
maanden vanaf 1 juni zijn gegaan rondom de uitbreiding van de terrassen en de
opening van de horeca in de 1,5 meter economie. We gaan met de ondernemers
in gesprek om te evalueren en vooruit kijken hoe we verder gaan zolang het
coronavirus nog actief is. De ‘notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte
winkelgebieden Heemstede door ondernemers’ is nog van kracht tot en met 15
oktober.
Verdiepend onderzoek Impact corona crisis in Heemstede
(raadsbesluit 25 juni 2020)
Op 8 september neemt het college kennis van de eerste editie van de Regionale
Corona Impact Monitor, editie augustus 2020. Dit is deel 1 van het verdiepend
onderzoek impact corona crisis Heemstede. Deze monitor zal vervolgens ter
kennisname worden doorgestuurd aan de raad. In november 2020 en februari
2021 volgen nieuwe edities. De monitor geeft ruim inzicht in de gevolgen van
Corona op het gebied van economie, noodmaatregelen werk en inkomen, de
woningmarkt en sociaal-maatschappelijke gevolgen in de regio Kennemerland.
Deel 2, het kwalitatieve onderzoek onder inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen is ook gestart. Inwoners en ondernemers worden
uitgenodigd per brief om deel te nemen aan een online onderzoek. Ook komt er
een persbericht in de Heemsteder met een open link naar de vragenlijst die
gebruikt kan worden door iedereen uit Heemstede die mee wil doen. De laatste
groep deelnemers wordt als controle groep gebruikt in het onderzoek. De
uitnodigingsbrieven worden rond 10 september bezorgd. Voor die tijd komt er een
voorafkondiging via verschillende media van de gemeente. Vanaf 11 september
wordt het onderzoek actief gecommuniceerd. De maatschappelijke instellingen
worden na eerste analyse van de uitkomsten telefonisch geïnterviewd om de
onderzochte gevolgen te bespreken.
Deel 3/4 van het onderzoek wordt in september in samenwerking met de regio
uitgevoerd voor wat betreft de analyse van de regionale monitor. De analyse van
het kwalitatieve onderzoek volgt hierop. Deel 1 tot en met 4 wordt in oktober
gebundeld in één rapport en kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling in
november.
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
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de site van de gemeente. Verder wordt landelijke en regionale informatie, zoals het
blijven volhouden van de maatregelen, actief verspreid.
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