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Onderwerp
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede
Aanleiding
Gezien de ontwikkelingen elkaar weer snel opvolgen, zal het collegebericht één
keer per twee weken worden verstuurd. 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 september werd aangekondigd dat er in
de Randstad een stijging wordt waargenomen van het aantal besmettingen. In de
regio Kennemerland zijn in de periode van 10 tot en met 16 september 374 nieuwe
besmettingen bekend, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 18-24 jaar (70
gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat dit in dezelfde periode om 18 nieuwe
besmettingen, de meeste in de leeftijdscategorieën 18-24 jaar (5 gevallen) en 4049 jaar (4 gevallen). Het aantal besmettingen in de regio Kennemerland gaat op dit
moment over de ‘signaalwaarde’ van 7/100.000 per dag heen. Dat maakt dat de
regio volgens de landelijke escalatieladder wordt ingedeeld in de categorie
‘zorgelijk.’ Daarmee komt er ook landelijke aandacht voor de regio specifieke
aanpak. In het overleg tussen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s met de
Minister President en de Ministers van VWS en V&J, zijn maatregelen afgesproken
die moeten bijdragen aan het omkeren van de stijging. Bovenop de maatregelen
voor alle regio’s in de Randstad, zijn ook een paar regio specifieke maatregelen
afgesproken.
Regionale maatregelen
Met 6 veiligheidsregio’s – waaronder de Veiligheidsregio Kennemerland – heeft het
Rijk overleg gevoerd over de generieke en regio specifieke maatregelen die nodig
zijn om het oplopende aantal besmettingen in deze regio’s te stoppen. Naast de

693390

1/3

Collegebericht
Collegevergadering: 28 september 2020

aanvullende regionale maatregelen blijven de algemene maatregelen onverkort
van kracht. Inmiddels wordt in de regio hard gewerkt om de aanvullende
maatregelen voortvarend tot uitvoering te brengen.
De generieke regionale maatregelen betreffen onder ander een aanpassing van de
sluitingstijden van de horeca en een verbod op groepsvorming van meer dan 50
personen. Extra maatregelen zullen worden ingezet om illegale feesten tegen te
gaan. Op basis van de analyse van informatie uit de bron- en contactonderzoeken
legt de gemeente Heemstede de focus op intensivering van de communicatie met
en de handhaving op sectoren met extra risico op besmetting (waaronder scholen,
zorginstellingen, sportverenigingen en supermarkten). In de regio is bovendien
specifiek aandacht voor jong volwassenen, studenten en mensen met een
migratie-achtergrond.
Veiligheid en handhaving
Vanaf 22 september wordt in Heemstede extra toezicht ingezet op horeca,
sportverenigingen en supermarkten. Bovenop de huidige bezetting wordt een extra
koppel ingezet. Het doel is om proactiever in gesprek te gaan met ondernemers;
zowel om hen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en om na te gaan of er
vragen zijn waarbij de gemeente ondersteuning kan bieden. Bij afwijkingen kunnen
bezoeken geïntensiveerd worden, of kunnen vanuit de gemeente verdergaande
maatregelen worden getroffen.
Bij duidelijke tekenen van huisfeesten met meer dan 6 personen is besloten dat
zowel wijkagenten als handhavers zullen aanbellen om de bewoner(s) aan te
spreken en te wijzen op het dwingende advies van maximaal 6 gasten. Dit met als
doel het aantal huisfeesten met meer dan 6 personen terug te dringen.
Om de situatie op de markt te verbeteren is besloten om de poelier te verplaatsen.
Dit met het doel om overlast van jongeren en fietsen tegen te gaan. Naast de eigen
verantwoordelijkheid van de ondernemer wordt extra toezicht ingezet om de
uitvoering van de maatregelen te ondersteunen en de doorloop te garanderen.
Samenleving
In Heemstede voeren we ambtelijk diverse gesprekken met het maatschappelijk
middenveld in voorbereiding op de komst van een ‘tweede golf’. Ook het onderwijs
bereidt zich goed voor. Een aantal scholen heeft reeds een noodplan voor
wanneer leerlingen of klassen thuis komen te zitten.
Economie en werkgelegenheid
Uit de regionale corona monitor is gebleken dat Heemstede niet uit de pas loopt
met andere gemeenten op economisch vlak. De eerste twee kwartalen van 2020
vallen voor Heemstede zelfs beter uit dan die van 2018. Waarschijnlijk is dit deels
te verklaren door de reeds geboden overheidssteun. De verwachting is dat de
gevolgen van de coronacrisis op de economie later pas zichtbaar zullen worden.
Tozo 3
De voorbereidingen voor Tozo-3, die op 1 oktober in gaat, zijn in volle gang. Alle
Tozo-2 ontvangers worden door de IASZ aangeschreven om hen te attenderen op
deze nieuwe regeling. De voorwaarden voor Tozo-3 zijn weer strenger dan voor
Tozo 2. De verwachting is dat in het nieuwe jaar vanuit het Rijk voor Tozo-3
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ontvangers nog verplichtingen (en daaraan gekoppeld financiële middelen voor
gemeenten) bijkomen op het gebied van re-integratie en/of omscholing.
Regionale ‘Doe-agenda’
Er wordt in regionaal verband gewerkt aan een zogenaamde ‘Doe-agenda’
arbeidsmarkt. Hierin staan concrete acties onder de thema’s ‘Van werk naar werk’,
‘Van onderwijs naar werk’ en ‘Van uitkering naar werk’. Gekeken wordt wat
regionaal opgepakt kan worden, wat lokaal en welke prioriteiten er zijn.
Horeca en terrassen
We gaan met de ondernemers in gesprek om te evalueren en vooruit te kijken hoe
we verder gaan zolang het coronavirus nog actief is. Op basis daarvan wordt
besloten over het al dan niet voortzetten van de terrassenuitbreiding ná 15 oktober
en of het nodig is om vanuit de gemeente verdergaande maatregelen te treffen (zie
Veiligheid & Handhaving).
Verdiepend onderzoek Impact corona crisis in Heemstede
Na de regionale corona monitor (kwantitatieve onderzoek) loopt nu het
belevingsonderzoek onder inwoners en ondernemers (kwalitatieve onderzoek).
Maatschappelijke instellingen zullen door middel van een telefonisch interview
worden bevraagd. Het veldwerk van het belevingsonderzoek loopt nog tot en met
zondag 27 september. 353 inwoners en 53 ondernemers hebben tot nu toe
deelgenomen. Deze week is de herinneringsbrief verstuurd, dan krijgen we hopelijk
een nieuwe golf van respons. Dit wordt ook gecommuniceerd op de gemeentelijke
social media en andere communicatiekanalen.
Informatie en communicatie
Communicatie is van groot belang in deze crisis. De gevolgen van de nieuwe
maatregelen staan op de website van de gemeente met links naar regionale en
landelijke websites. Verder wordt landelijke en regionale informatie, zoals het
blijven volhouden van de maatregelen, actief verspreid.
We zien dat de basismaatregelen (zoals de 1,5 meter regel) steeds minder goed
worden nageleefd. Er wordt daarom gewerkt aan een lokale
communicatiecampagne. Komende zaterdag wordt een pluim uitgereikt aan
sportvereniging Alliance voor de manier waarop de vereniging haar
verantwoordelijkheid neemt in het uitdragen van de maatregelen op het sportpark,
zowel richting de leden als richting de bezoekers.
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