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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 zet de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen
onverminderd door. Dit gaf het kabinet aanleiding om op de persconferentie van 13
oktober jl. nieuwe landelijke maatregelen af te kondigen, die maken dat het land nu
in een gedeeltelijke ‘lockdown’ verkeert. In de regio Kennemerland zijn in de
periode van 8 tot en met 14 oktober 1.442 nieuwe besmettingen bekend, waarvan
de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar (280 gevallen). Voor Heemstede in
het specifiek gaat het in dezelfde periode om 40 nieuwe besmettingen, waarvan de
meeste in de leeftijdscategorieën 25-29 jaar en 40-49 jaar (allebei 7 gevallen). Op
de landelijke routekaart valt de regio Kennemerland op dit moment in de categorie
‘zeer ernstig’ (niveau 4). De stijging van het aantal besmettingen zorgt ook voor
capaciteitsproblemen op het gebied van testen en het bron- en contactonderzoek.
Om die reden blijft men in de regio werken aan een opschaling van de
testcapaciteit en zal er in het bron- en contactonderzoek noodzakelijkerwijs risico
gestuurd worden gewerkt.
Veiligheid en handhaving
Sinds 14 oktober 2020 geldt een landelijk verbod op de verkoop van alcohol vanaf
20:00 uur ’s avonds. Na aanleiding van deze maatregel zijn gesprekken gevoerd
met verschillende supermarkten in Heemstede. Daaruit is gebleken dat een aantal
supermarkten om die reden hebben besloten de eigen sluitingstijd te vervroegen.
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Andere supermarkten geven aan het kassasysteem zo te hebben ingericht dat het
niet meer mogelijk is om na 20:00 uur nog alcohol af te rekenen.
De inzet van extra toezicht in Heemstede wordt voortgezet. Daarnaast blijft
handhaving met de ondernemers in gesprek gaan over de nieuwe maatregelen. Er
wordt gekeken of ondernemers de RIVM richtlijnen naleven en op welke punten er
nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarbij is het mogelijk voor
ondernemers om de eigen ervaringen met elkaar te delen.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is op verschillende locaties toegenomen
sinds de gedeeltelijke ‘lockdown’ is ingegaan. In samenwerking met wijkagenten
en jeugdwerkers wordt er extra aandacht gegeven aan deze meldingen.
Feestdagen
In de Driehoek KennemerKust is vooruitgeblikt op de mogelijke impact van de
feestdagen op de drukte rondom het winkelgebied. In het overleg was er aandacht
voor de inzet van handhaving en politie, en voor de capaciteit die daarvoor nodig
en beschikbaar is. Ook is er gesproken over eventuele fysieke maatregelen die
kunnen bijdragen aan de naleving van de 1,5 meter regel.
Evenementen
Na aanleiding van de afgekondigde maatregelen in de persconferentie op 13
oktober, zijn alle evenementen in Heemstede tot het einde van dit jaar afgelast.
Samenleving
Sociaal ondersteuningspakket voor mensen in quarantaine
Er is een landelijke quarantainegids gelanceerd om de drempel voor mensen om in
quarantaine te gaan te verlagen en te voorkomen dat mensen die in quarantaine
moeten in de problemen komen. De gemeente werkt aan een laagdrempelige
‘route’ richting hulp voor inwoners die tegen problemen aanlopen die ze niet direct
zelf kunnen oplossen. Deze route wordt breed bekend gemaakt onder de inwoners
van Heemstede.
Economie en werkgelegenheid
Op 13 oktober 2020 is er opnieuw een sluiting van de horeca afgekondigd. Dit
heeft grote gevolgen voor de horecaondernemers in Heemstede. Om hen een
luisterend oor te bieden, maakt de gemeente deze week een belronde onder de
horecaondernemers en wordt er nagedacht over kleine acties waarin de gemeente
eventueel ondersteuning kan bieden.
Vanuit de gemeente wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd met
ondernemers uit de winkelgebieden (horeca en detailhandel) om in gesprek te
gaan over de komende periode rondom de feestdagen. In samenwerking met de
afdeling communicatie wordt er nagedacht over de invulling die kan worden
gegeven aan de campagnes rondom de feestdagen.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
De subsidie voor tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties is
aangevraagd. 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
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Winterterrassen en uitstallingen
De gemeente werkt verder aan de uitgangspunten voor het gebruik van de
openbare ruimte voor winterterrassen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er een
besluit klaarligt zodra de horeca weer open mag.
Samen met handhaving wordt er gekeken om rond de feestdagen de uitstallingen
in de openbare ruimte (vlaggen, borden, etc.) zoveel mogelijk terug te dringen. Dit
met het oog op de veiligheid, om zoveel mogelijk ruimte in het winkelgebied te
creëren rondom de feestdagen.
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. Op het rapport is een eerste analyse uitgevoerd naar
knelpunten en kansen voor Heemstede. Het kwalitatief onderzoek en deze analyse
zullen worden aangeboden aan de raad voor bespreking op 17 november 2020 in
de commissie Samenleving. Daarnaast staat er een nieuwe editie van de regionale
corona impact monitor (kwantitatief onderzoek) op de planning. Deze wordt half
december 2020 verwacht.
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.
Op 14 oktober 2020 heeft er een interview met burgemeester in De Heemsteder
gestaan. Daarin heeft zij onder andere uitleg gegeven over de aanpak van de
coronacrisis, de communicatie over de crisis en de rolverdeling op landelijk,
regionaal en lokaal niveau. Dit interview heeft zij gegeven na aanleiding van
vragen die hierover bij De Heemsteder zijn binnengekomen.
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