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Zaaknummer : 701055 
Afdeling : Projectteam Corona Heemstede  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Openbaar  
 
Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat 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 weken. 
 
Regio in beeld 
In het hele land is een onverminderde stijging te zien van het aantal besmettingen 
en ziekenhuisopnamen. De zorgcontinuïteit komt onder druk te staan. Vrijwel alle 
regio’s vallen nu in de categorie ‘zorgelijk.’ Dit gaf het kabinet aanleiding om op de 
persconferentie van 28 september jl. nieuwe landelijke maatregelen af te kondigen. 
In de regio Kennemerland zijn in de periode van 24 tot en met 30 september 709 
nieuwe besmettingen bekend, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 
jaar (138 gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 54 
nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar (11 
gevallen). Zowel in regio Kennemerland als in Heemstede is de leeftijdscategorie 
met de meeste besmettingen verschoven van 18-24 jaar naar 50-59 jaar. Voor de 
winterperiode wordt een toename verwacht van het aantal besmettingen en het 
aantal testafnames. Om deze toename te kunnen opvangen, werkt men in de regio 
aan een opschaling van de testcapaciteit. In Haarlem opent er vanaf 1 november 
2020 een speciaal voor de winter ingerichte ‘winterlocatie’.  
 
Veiligheid en handhaving  
Sinds 22 september wordt in Heemstede extra toezicht ingezet op supermarkten, 
sportverenigingen en horeca. Afgelopen week zijn er namens de voorzitter van de 
Veiligheidsregio waarschuwingsbrieven gestuurd naar twee horecagelegenheden 
nadat overtredingen van de regels van de noodverordening werden geconstateerd. 
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Wanneer er op desbetreffende locaties nogmaals overtredingen worden 
geconstateerd, kan dit leiden tot een tijdelijke sluiting. De ervaring van de 
afgelopen twee weken laat echter zien dat de meeste ondernemers zich aan de 
maatregelen houden en dat het bezoek van de toezichthouders door de 
ondernemers wordt gewaardeerd.   
 
Met de feestdagen in zicht is het noodzaak te bedenken hoe de drukte in het 
winkelgebied rondom de Binnenweg zo veilig mogelijk gereguleerd kan worden. 
Daarbij wordt vooral gelet op voldoende bewegingsruimte voor een veilige 
doorstroom en het spreiden van winkelend publiek door de inzet van extra 
openingsuren.  
 
Doorstroomlocaties 
Vanaf 29 september geldt er voor binnen een maximum van 30 personen en voor 
buiten een maximum van 40 personen dat gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig 
mag zijn. In de regio worden zogenaamde ‘doorstroomlocaties’ beoordeeld of ze 
van deze regel ontheffing kunnen krijgen. Daarbij gaat het om locaties waarop 
mensen doorlopen en niet blijven zitten. Tot deze locaties behoren onder andere 
de publiekshal op het gemeentehuis, de kinderboerderij in Groenendaal, musea en 
bibliotheken.  
 
Evenementen  
De nieuwe maatregelen in de op 29 september vastgestelde noodverordening zijn 
aanleiding om kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van diverse evenementen 
in de komende feestmaanden. Omdat de meeste evenementen tenminste 8 weken 
voorbereiding vergen, is het noodzaak reeds in dit stadium een beslissing te 
nemen. In eerste instantie wordt er geprobeerd een alternatieve invulling aan de 
evenementen te geven. Lukt dit niet, dan wordt er gekeken of het evenement naar 
een later tijdstip kan worden doorgeschoven alvorens het te annuleren.  
 
Op 6 oktober 2020 jl. is er een collegebericht uitgestuurd over de stand van zaken 
van evenementen in Heemstede. Hierin wordt op de volgende evenementen 
ingegaan: Heemstede Loop, de intocht van Sinterklaas, Heemstede Herdenkt, 50-
jarige bruidsparen, Kerstsamenzang en de Nieuwe Inwonersdag.  
 
Samenleving 
Ontheffing gebouwen van regionaal belang 
Met ingang van 29 september 2020 is er voor binnenruimten een maximum gesteld 
van 30 personen per ‘zelfstandige ruimte’. Gebouwen van regionaal belang kunnen 
ontheffing aanvragen van deze maatregel. Voorwaarde is onder meer dat de 
ruimte ten minste 300 personen kan faciliteren. In Heemstede hebben om deze 
reden de Pinksterkerk, Oude Kerk en Theater de Luifel géén ontheffing gekregen 
van de maatregel. In de regio Kennemerland hebben de volgende gebouwen wél 
ontheffing gekregen: het Kennemer Theater in Beverwijk; het Patronaat, de 
Philharmonie, de Toneelschuur en de Stadsschouwburg in Haarlem; Schouwburg 
de Meerse in Hoofddorp; en de Stadsschouwburg in Velsen.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Tozo-3 
De Tozo-3 is aangepast en heeft geen beperkte vermogenstoets. De doelgroep is 
hierdoor groter. Alle Tozo-2 ontvangers hebben inmiddels het aanvraagformulier 
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ontvangen en alle aanpassingen zijn geïmplementeerd. Ook de communicatie over 
de regeling is aangepast. 
 
Online inspiratiebijeenkomst ondernemers 
Op 8 oktober heeft de eerder aangekondigde inspiratiebijeenkomst voor 
ondernemers plaatsgevonden, als onderdeel van de regionale ‘Doe-agenda’. 
arbeidsmarkt. Het was een webinar met de titel ‘Zelfstandig ondernemen in tijden 
van Corona’. Een bijeenkomst met interactieve sessies, speciaal voor 
ondernemers die Tozo (hebben) ontvangen. Georganiseerd door de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Het was een interessante 
bijeenkomst met 90 deelnemers, waarvan 8 uit Heemstede. 
 
Cijfers IASZ (peildatum 30 september 2020) 
Reguliere bijstandsuitkeringen: 265 uitkeringen (315 ontvangers). Vorig jaar waren 
dit in dezelfde periode 236 uitkeringen (279 ontvangers). Het aantal uitkeringen is 
in vergelijking met vorig jaar dus flink gestegen. 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. 
 
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 
De aanvraag van subsidie voor verhuurders van sportaccommodaties is in gang 
gezet. Dit proces loopt nog. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van 
sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 
1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.  
 
Winterterrassen  
Met de winterperiode op komst is er behoefte om de horecabranche ruimte te 
bieden voor zogenaamde ‘winterterrassen’. Ondernemers die in de winterperiode 
een buitenterras willen exploiteren, hebben de wens deze terrassen tegen de 
weersinvloeden af te schermen. In Heemstede moeten deze terrassen voldoen 
aan lokale regelgeving. De aanvragen voor een winterterras kunnen tot donderdag 
15 oktober 2020 worden ingediend.  
 
Verdiepend onderzoek Impact corona crisis in Heemstede 
Na de regionale corona impact monitor (kwantitatief onderzoek) is nu ook het 
veldwerk van het belevingsonderzoek onder inwoners en ondernemers (kwalitatief 
onderzoek) afgerond. 751 inwoners en 140 ondernemers hebben deelgenomen. 
Op een steekproef van 3.500 inwoners, betekent dit dat we een respons hebben 
van 21,5%. Voor een online enquête is een respons van 20% goed te noemen. 
Kanttekening is wel dat de vragenlijst ook via een open link is verspreid. Dat maakt 
de steekproef groter en daarmee het responspercentage lager.  
 
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.  
 
De GGD is op zoek naar manieren om jongeren te bereiken. In Heemstede wordt 
er gekeken hoe we dat lokaal kunnen inpassen en hoe beiden elkaar kunnen 
versterken. 



 Collegebericht 

Collegevergadering:  20 oktober 2020 

 

701055 1/4 

Op vrijdag 9 oktober is er weer een chat via facebook van de burgemeester.  


