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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 
De stijging van het aantal besmettingen is doorbroken, maar een snellere daling is 
nodig om overbelasting van de zorg en de ziekenhuizen te voorkomen. Dit gaf het 
kabinet aanleiding om op de persconferentie van 3 november jl. nieuwe landelijke 
maatregelen af te kondigen voor een periode van twee weken. Daarnaast worden 
aanvullende maatregelen klaargezet voor die regio’s waarin de besmettingscijfers 
niet sneller gaan dalen. Vooralsnog lijkt de regio Kennemerland daarvoor niet in 
aanmerking te komen. Wel valt de regio op de landelijke routekaart onveranderd in 
de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In de regio Kennemerland zijn in de periode 
van 29 oktober tot en met 4 november 1.566 nieuwe besmettingen bekend, 
waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar (313 gevallen). Voor 
Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 44 nieuwe besmettingen, 
waarvan de meeste in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar (8 gevallen) en 50-59 jaar 
(9 gevallen). In de regionale en lokale besmettingscijfers is duidelijk een dalende 
trend te zien. Op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio wordt de meest 
recente ontwikkeling van het virus weergegeven; ook per gemeente. 
 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 
Op 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. 
De komst van de wet is een belangrijk moment om opnieuw keuzes te maken over 
de organisatie in het licht van veranderende verantwoordelijkheden. Dit betekent 
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een wijziging in de huidige crisisstructuur. Het uitgangspunt in de regio is dat we 
gezamenlijk blijven optrekken. Deze week ontvangt de raad een brief waarin u 
nader over de nieuwe wet en veranderende crisisstructuur wordt bijgepraat.  
 
Veiligheid en handhaving  
Toezicht en Handhaving maken dagelijks rondes in de verschillende wijken van 
Heemstede en zijn daarmee zichtbaar aanwezig. Daarbij krijgen locaties waarover 
meldingen zijn binnengekomen extra aandacht, zoals meldingen van jeugdoverlast 
of drukte bij supermarkten.  
 
Ook tijdens piekmomenten op de markt wordt extra toezicht ingezet. Dit betreft 
vooral de grote toestroom van scholieren in de schoolpauzes richting de poelier. 
De afgelopen weken zijn meerdere gesprekken gevoerd met bezorgde inwoners 
over het niet afstand houden tussen de scholieren onderling. Tot de nieuwe 
noodverordening van 4 november jl. van kracht werd, gold er geen onderlinge 
afstand voor jongeren tot 17 jaar. Om overlast van scholieren op de markt te 
voorkomen is de poelier reeds naar de kant van de Heemsteedse Dreef verplaatst 
en wordt de stroom scholieren buiten de markt om geleid. Daarnaast zijn afspraken 
gemaakt met de poelier om de toestroom aan bezoekers beter te reguleren.  
 
Sint Maarten 
Ook dit jaar mogen in Heemstede kinderen tot en met 12 jaar langs de deuren op 
11 november. De Veiligheidsregio Kennemerland en GGD Kennemerland volgen 
het landelijk advies van de Rijksoverheid dat Sint Maarten kan doorgaan. Op de 
gemeentelijke website worden adviezen gedeeld aan bewoners, begeleiders en 
ouders om het feest op een veilige manier te vieren. Daarnaast wordt op de avond 
van Sint Maarten extra toezicht en handhaving ingezet. Voor vragen over het feest 
kunnen inwoners terecht bij de gemeente en handhaving. 
 
Heemstede Herdenkt  
Op 18 november gaat Heemstede Herdenkt ‘Lichtjesavond’ door in aangepaste 
vorm. Vanwege de coronamaatregelen is Lichtjesavond dit jaar zonder publiek en 
is het alleen te volgen via een livestream. Mensen kunnen tijdens de digitale 
herdenkingsdienst thuis een kaarsje aansteken en voor het raam zetten. 
 
Samenleving 
Met ingang van 4 november zijn publiek toegankelijke locaties voor twee weken 
gesloten. Daarbij gaat het om musea, theaters, zwembaden, etc. Buurthuizen en 
bibliotheken mogen gedeeltelijk openblijven voor georganiseerde activiteiten. Voor 
Heemstede specifiek betekent dit dat het zwembad SportPlaza Groenendaal en de 
kinderboerderij ’T Molentje voor twee weken gesloten zijn. Plein1 mag gedeeltelijk 
openblijven voor georganiseerde activiteiten zoals dagbesteding voor kwetsbare 
personen. 
 
Ventilatie op scholen 
Het ministerie van OCW stelt € 360 miljoen beschikbaar voor het oplossen van 
ventilatieproblemen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Een deel van 
dit budget (€ 40 miljoen) wordt dit jaar beschikbaar gesteld. Via een 
subsidieregeling kunnen schoolbesturen een beroep doen op deze middelen.  
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De regeling is nog niet gepubliceerd en de exacte voorwaarden zijn dan ook nog 
niet bekend. Uit een eerder gepubliceerde conceptversie kan wel het volgende 
worden opgemaakt: 

- De subsidie moet door gemeenten worden aangevraagd namens 
schoolbesturen; 

- Binnen het project moet ten minste aan één van de volgende vereisten 
worden voldaan: 

• Realiseren frisse scholen C bij scholen van voor 2012, realiseren 
van frisse scholen B bij scholen van na 2012; 

• Aanbrengen CO2 meter; 

• Aanbrengen van een energiebeheersysteem. 
- Per project wordt maximaal 30% van de kosten vergoed, tot een maximum 

van 1 miljoen per project; 
- Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door het Rijk beoordeeld; 
- Het project moet uiterlijk 1 januari 2022 starten en uiterlijk 1 januari 2024 

zijn afgerond; 
- Aanvragen kan vermoedelijk per 1 december; 
- Er kunnen maximaal 5 aanvragen per gemeente worden ingediend. 

 
Omdat de subsidieregeling maar een korte periode wordt opengesteld, aanvragen 
op volgorde van binnenkomst worden gehonoreerd en afstemming wellicht nodig is 
hebben wij de 7 schoolbesturen in Heemstede gevraagd ons te laten weten of ze 
een beroep op de regeling zouden willen doen. 
 
Economie en werkgelegenheid 
De gemeente blijft nauw in contact staan met ondernemers in Heemstede over de 
huidige situatie. Daarin is vooral aandacht voor thema’s zoals spreiding van het 
winkelend publiek door een verruiming van openingstijden, lokaal kopen, omgaan 
met wachtrijen voor winkels en het terugdringen van uitstallingen in de openbare 
ruimte. Samen met handhaving wordt gekeken naar de veiligheid in de openbare 
ruimte rondom de Binnenweg, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan. 
 
Verdiepend onderzoek Impact corona crisis in Heemstede 
Het onderzoeksrapport over de impact van de coronacrisis in Heemstede is op de 
gemeentelijke website gepubliceerd en gedeeld via verschillende sociale media. 
Een eerste analyse is uitgevoerd naar knelpunten en kansen voor Heemstede. Het 
totale onderzoek en de presentatie over de stand van zaken van de coronacrisis in 
Heemstede zijn inmiddels in uw bezit. U heeft deze reeds kunnen betrekken in de 
begrotingsraad op 6 november ter bespreking van de begroting van 2021. Op 17 
november 2020 wordt de analyse ter bespreking aangeboden aan de raad in de 
commissie Samenleving. Eventuele financiële gevolgen worden in het voorjaar met 
u besproken. Daarnaast wordt medio december 2020 een nieuwe editie van de 
regionale corona impact monitor (kwantitatief onderzoek) 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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Afgelopen week is via de sociale media en HeemstedeNieuws aandacht gegeven 
aan Sint Maarten en hoe dit te vieren in tijden van corona. Daarnaast is het 
definitieve onderzoeksrapport van de lokale impactmonitor via verschillende 
kanalen gepubliceerd.  
 

 

 

 


