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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 week 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 week.
Regio in beeld
In het hele land zet de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen
door. Op het persmoment van dinsdag 27 oktober heeft het kabinet medegedeeld
dat het nog te vroeg is om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. Wel
moet men er rekening mee houden dat de huidige maatregelen in ieder geval nog
tot in december 2020 blijven gelden. De regio Kennemerland valt op de landelijke
routekaart op dit moment nog onveranderd in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4).
In de regio Kennemerland zijn in de periode van 1 juni tot en met 21 oktober 6.517
besmettingen bekend, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar
(1.211 gevallen). Voor Heemstede in het specifiek gaat het in dezelfde periode om
263 besmettingen, waarvan de meeste in de leeftijdscategorieën 18-24 jaar (49
gevallen) en 40-49 jaar (45 gevallen). In de derde week van oktober zijn twee
Heemstedenaren aan het virus overleden. Het aantal besmettingen onder
medewerkers en cliënten van maatschappelijke instellingen en verbonden partijen
neemt toe in Heemstede. Tot op heden geeft dit nog geen aanleiding voor extra
maatregelen. Het is wel belangrijk om extra waakzaam te blijven.
Veiligheid en handhaving
In de periode rond de herfstvakantie was er een toename van het aantal meldingen
van jeugdoverlast. Daarbij ging het om groepen jongeren in de nachtelijke uren op
verschillende locaties in Heemstede. Na de herfstvakantie is het aantal meldingen
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afgenomen. In samenwerking met wijkagenten en jeugdwerkers, blijft handhaving
meldingen van jeugdoverlast en de desbetreffende locaties monitoren. Overleg
hierover vindt plaats in het maandelijkse jeugdoverleg. Daarin is ook aandacht voor
de impact van corona op jongeren in Heemstede.
Er komen meer berichten binnen van inwoners die zich zorgen maken over drukke
piekmomenten bij verschillende supermarkten in Heemstede. Het reeds ingezette
extra toezicht op supermarkten wordt voortgezet.
Samenleving
Er wordt gewerkt aan een laagdrempelige ‘route’ richting hulp voor inwoners die in
quarantaine moeten en tegen problemen aanlopen die ze niet direct zelf kunnen
oplossen. Deze route wordt breed bekend gemaakt onder de inwoners van
Heemstede.
Economie en werkgelegenheid
Tozo-3 (peildatum 25 oktober 2020)
Sinds begin oktober zijn er 72 aanvragen gedaan voor een (verlengde) Tozo-3
uitkering. De aanvragen zijn toegekend. Daarmee kan er eind oktober op het
gebruikelijke moment worden uitbetaald. Het betalingsritme van de uitkering blijft
zo in stand.
Cijfers IASZ (peildatum 30 september 2020)
In de periode maart tot en met september 2020 zijn er 98 aanvragen voor een
bijstandsuitkering ingediend. Dit zijn ruim 2,5 keer meer aanvragen ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar (37 aanvragen). Op 30 september 2020 zijn er in
Heemstede 315 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Daarbij gaat het om
265 uitkeringen. Ten opzichte van begin dit jaar is er sprake van een toename van
ongeveer 11%. Het verschil tussen het aantal ontvangers en uitkeringen heeft te
maken met samenwonenden/gehuwden. Een stel krijgt samen één uitkering, maar
het zijn wel twee ontvangers.
Belronde onder horecaondernemers
Op 13 oktober is opnieuw besloten tot sluiting van de horeca. Afgelopen week is er
een belronde gehouden onder horecaondernemers in Heemstede om ze een
luisterend oor te bieden en een hart onder de riem te steken. Daarbij zijn bijna alle
horecaondernemers in Heemstede gebeld. De getoonde betrokkenheid van de
gemeente wordt door de ondernemers gewaardeerd.
Winterterrassen en uitstallingen
De verordening Precario 2020 (precario op nul) over de precariobelasting op
uitstallingen en terrassen op gemeentegrond, wordt aangeboden aan de raad in
november.
Feestdagen
Vanuit de winkeliersvereniging Raadhuisstraat & Binnenweg is er een bericht naar
de winkeliers gestuurd met het verzoek om gezamenlijk op zondag de deuren te
openen en rond de feestdagen de openingstijden te verruimen. Dit ter bevordering
van gespreid en veilig winkelen. Voordat hierover een definitief besluit wordt
genomen, wordt eerst geïnventariseerd hoeveel winkels hierin zullen participeren.
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Verdiepend onderzoek Impact corona crisis in Heemstede
Er is een eerste analyse uitgevoerd naar knelpunten en kansen voor
Heemstede. Het totaal onderzoek en de presentatie over de stand van zaken van
Corona in Heemstede zijn inmiddels in uw bezit, zodat deze betrokken kunnen
worden in de bespreking van de begroting 2021 in de raad eind volgende week. De
analyse wordt aangeboden aan de raad voor bespreking op 17 november 2020 in
de commissie Samenleving. Eventuele financiële gevolgen worden in het voorjaar
besproken met u. 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.
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