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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zal het collegebericht twee keer 
per maand 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 daling te zien van het aantal besmettingen. Dit gaf het 
kabinet aanleiding op 17 november jl. om de tijdelijke verzwaring van maatregelen 
op te heffen en terug te keren naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ van 13 oktober. Het 
landelijke beeld laat echter wel zien dat de daling vertraagt en dat de tweede golf 
duidelijk langzamer afneemt dan de eerste golf in het voorjaar.  
 
Regionaal ligt het aantal besmettingen net onder het landelijke gemiddelde, maar 
de situatie is nog steeds ernstig. Vooralsnog valt de regio Kennemerland op de 
landelijke routekaart in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In Kennemerland zijn 
in de periode van 12 tot en met 18 november 947 nieuwe besmettingen bekend, 
waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 50-59 jaar (180 gevallen). Voor 
Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 49 nieuwe besmettingen, 
waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 40-49 jaar (9 gevallen). In de hierop 
volgende periode liggen zowel de regionale en de lokale besmettingscijfers iets 
hoger. In de periode van 19 tot en met 25 november zijn in de regio Kennemerland 
1.067 nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 54 
nieuwe besmettingen. Nadere specificatie van deze recentere cijfers volgt nog. 
 
Het aantal besmettingen in Heemstede is daarmee twee weken op rij hoger dan in 
de week daarvoor. Dit zou verband kunnen houden met de toename in het aantal 
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meldingen van besmettingen op verschillende scholen en zorginstellingen in 
Heemstede. Hierbij gaat het om de scholen Hageveld en Haemstede-Barger; en 
om de zorginstellingen Hartekamp, Zorgbalans Kennemerduin, en St. Jacob Nieuw 
Overbos. In St. Jacob Nieuw Overbos zijn in de laatste week van november twee 
Heemstedenaren aan het virus overleden.  
 
Tot op heden geeft de toename van het aantal besmettingen nog geen aanleiding 
voor extra maatregelen. Het is wel belangrijk om extra waakzaam te blijven. Door  
een hoger aantal besmettingen neemt de druk op het bron- en contactonderzoek 
ook weer iets toe. Testen blijft belangrijk in de aanpak tegen het virus. Naar 
verwachting wordt op 1 december 2020 de XL testlocatie op Schiphol geopend.   
 
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19  
Op 23 november 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) in 
werking getreden. De komst van de wet betekent een wijziging in de huidige 
crisisstructuur. Het uitgangspunt in de regio is dat we als gezamenlijke gemeenten 
blijven optrekken. Op 24 november 2020 heeft een digitale informatieavond 
plaatsgevonden waarin de raad verder over de veranderende crisisstructuur is 
geïnformeerd. Deze bijeenkomst is tevens opgenomen en terug te kijken voor 
degenen die hier niet bij aanwezig konden zijn. Hiervan heeft u reeds via de griffie 
een link ontvangen. Na deze bijeenkomst wordt gekeken welke verdere stappen er 
genomen worden. 
 
Veiligheid en handhaving  
Afgelopen week zijn er meerdere meldingen binnengekomen met betrekking tot 
jeugdoverlast bij zwembad SportPlaza Groenendaal en in het Groenendaalse Bos. 
Extra toezicht wordt ingezet op deze locaties door politie, handhaving en toezicht. 
In overleg met de politie zijn extra avonddiensten ingepland voor handhaving en 
toezichthouders, waarbij deze locaties worden meegenomen.  
 
Jaarwisseling 
Om de reeds overbelaste ziekenhuizen en handhaving te ontlasten tijdens de 
aankomende jaarwisseling, heeft het kabinet op 13 november jl. besloten tot een 
tijdelijk vuurwerkverbod voor het hele land. Daarnaast is er de afgelopen tijd in het 
nieuws veel aandacht geweest voor het carbidschieten. In Heemstede wordt het 
verbod op Carbidschieten expliciet in de APV opgenomen. Het voorstel komt op 
dinsdag 1 december in het college B&W en op donderdag 17 december in de raad. 
Na een akkoord van de raad wordt deze bepaling vanaf 18 december van kracht. 
 
Samenleving 
Na een sluiting van twee weken zijn publiek toegankelijke locaties zoals musea, 
theaters en bioscopen weer geopend. Voor Heemstede specifiek betekent dit dat 
zwembad SportPlaza Groenendaal en kinderboerderij ’T Molentje weer open zijn. 
Ook de bibliotheek is weer open voor publiek, waaronder de selfservice vanaf 30 
november, en de Taalsoos op Plein1 is weer van start gegaan. Wel hanteert de 
bibliotheek beperktere openingstijden.   
 
Ventilatie op scholen 
De subsidieregeling van het rijk voor de ventilatie op scholen is nog niet bekend 
gemaakt. De verwachting is dat de regeling op 1 januari 2021 wordt opengesteld. 
Er zijn signalen dat per aanvraag een maximumbedrag gaat gelden en dat het 
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subsidiebedrag afhankelijk is van het aantal leerlingen. Een eerste inventarisatie 
onder de Heemsteedse schoolbesturen laat zien dat een paar schoolbesturen een 
beroep op de subsidieregeling overwegen.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Hoewel de horecaondernemers in Heemstede er alles aan doen om het hoofd 
boven water te houden, blijft het voor een aantal van hen een lastige tijd. De 
gemeente blijft in nauw contact staan met ondernemers in Heemstede over de 
huidige situatie. We denken mee over oplossingen en helpen waar mogelijk.  
 
Verschillende belangenorganisaties in Retail en horeca bundelen de krachten om 
winkelgebieden in Heemstede zo veilig mogelijk te maken. De winkeliersvereniging 
plaatst de komende weken advertenties in De Heemsteder en hangt posters op in 
het winkelgebied. Daarin wordt gewezen op veilig en gespreid winkelen, en op het 
verplicht dragen van een mondkapje.  
 
Huurcompensatie 
Voor onze eigen huurders, huurders van de gemeente, wordt gekeken naar een 
passende huurcompensatie voor de periode dat zij verplicht gesloten waren 
wegens landelijke coronamaatregelen. De huurcompensatie ligt in lijn met de 
omliggende gemeenten. 
  
Verdiepend onderzoek impact coronacrisis in Heemstede 
Naar aanleiding van het onderzoek is een eerste analyse uitgevoerd naar 
knelpunten en kansen op de lange termijn voor Heemstede. De analyse is op 17 
november 2020 in de commissie Samenleving ter bespreking aangeboden aan de 
raad. Naar aanleiding van de commissievergadering wordt het stuk aangepast. 
Eventuele financiële gevolgen worden in het voorjaar met u besproken. Daarnaast 
wordt eind december/begin januari 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.  
 
Sinterklaas 
Op 27 november is Sinterklaas bij de burgemeester op bezoek geweest. Tijdens 
het bezoek heeft de burgemeester alle tekeningen van kinderen uit Heemstede 
aan Sinterklaas kunnen overhandigen. Ook was er tijdens het bezoek gelegenheid 
om (digitaal) met Sinterklaas te chatten.  
 
 
  
 
 
 


