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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 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 hebben een belangrijke 
rol in signalering en monitoring, maar ook in maatwerk en extra ondersteuning naar 
onder andere verenigingen, maatschappelijke instellingen, ondernemers, ZZP’ers, 
gezinnen en kwetsbare groepen. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van 
de afgelopen weken. 
 
Regio in beeld 
De gehoopte daling van het aantal besmettingen zet niet door in het land. De 
cijfers zien er niet goed uit en de druk op de zorg is stabiel te hoog. Dit gaf het 
kabinet op 8 december jl. reden om niet over te gaan op een versoepeling van de 
maatregelen. De verwachting is dat de huidige maatregelen tot en met 15 januari 
2021 blijven gelden en worden mogelijk voor de kerst nog aangescherpt.  
 
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 26 november tot en met 2 december 1.084 nieuwe besmettingen 
bekend, waarvan de meeste in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar en 50-59 jaar 
(allebei 174 gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 
60 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar 
(11 gevallen) en 80-plus (10 gevallen). In de hierop volgende periode liggen zowel 
de regionale en de lokale besmettingscijfers hoger. In de periode van 3 tot en met 
9 december zijn in de regio Kennemerland 1.505 nieuwe besmettingen bekend en 
in dezelfde periode in Heemstede 87 nieuwe besmettingen. Nadere specificatie 
van deze recentere cijfers volgt nog.  
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De toename van het aantal besmettingen op scholen en zorginstellingen in 
Heemstede houdt aan. Hierbij gaat het om de scholen Hageveld, Haemstede-
Barger en de Nicolaas Beetsschool; en om de zorginstellingen Zorgbalans De 
Heemhaven en St. Jacob Nieuw Overbos. In de laatste twee zorginstellingen en in 
het woonzorgcentrum Zorgbalans Kennemerduin, zijn in de eerste twee weken van 
december in totaal negen Heemstedenaren aan het virus overleden.  
 
Veruit de meeste besmettingen vinden echter thuis plaats (50%), door bezoek in 
de thuissituatie (20%), of op het werk (15%). Door een stijging van het aantal 
besmettingen neemt de druk op het bron- en contactonderzoek (BCO) ook weer 
toe. Tot op heden vindt er nog volledig bron- en contactonderzoek plaats, maar als 
de stijging doorzet is het mogelijk dat daar verandering in komt. Alle GGD’en en de 
landelijke partners blijven open tijdens de feestdagen voor het uitvoeren van testen 
en BCO’s. Ook bereidt GGD Kennemerland zich voor op de verwachte start met 
vaccineren begin aankomend jaar. 
 
Veiligheid en handhaving  
Vanaf 1 december geldt voor iedereen de plicht een mondkapje te dragen in alle 
publiek toegankelijke ruimtes. De inwoners van Heemstede lijken zich goed aan de 
mondkapjesplicht te houden. Dit blijkt wel uit het beperkt aantal meldingen die de 
afgelopen twee weken hierover zijn binnengekomen. Verschillende winkeliers 
hebben bij Toezicht & Handhaving geïnformeerd hoe te handelen in het geval een 
bezoeker weigert een mondkapje te dragen. Tot op heden houdt echter het 
overgrote deel van de bezoekers zich eraan.  
 
Met de verwachte drukte deze decembermaand wordt extra toezicht ingezet in de 
winkels en winkelgebieden van Heemstede. Ook blijft Handhaving nauw in contact 
staan met de lokale ondernemers, bijvoorbeeld over de manier van handelen als 
blijkt dat het te druk wordt in de winkel.  
 
Samenleving 
Ventilatie op scholen 
De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (ter verbetering van binnenklimaat) 
is op 30 november jl. gepubliceerd. Er is in totaal € 99 miljoen beschikbaar. Per 
project wordt maximaal 30% gesubsidieerd en het subsidiebedrag is gekoppeld 
aan het aantal leerlingen (minimaal € 150.000 voor een schoolgebouw met minder 
dan 250 leerlingen en maximaal € 1.000.000 voor schoolgebouwen met 2000 
leerlingen of meer). 
  
Voor welke maatregelen is subsidie beschikbaar? 
Er is subsidie beschikbaar voor projecten die leiden tot: 

• een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3 /s per persoon of een 
CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn 
gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is 
aangevraagd voor 1 april 2012; en 

• een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of 
een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn 
gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen 
aangevraagd op of na 1 april 2012. 
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Subsidieaanvragen kunnen van 4 januari tot 30 juni 2021 door de gemeente 
worden ingediend via de site van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland). Bij de verdeling van de subsidiegelden wordt de volgorde van 
binnenkomst van de aanvragen gehanteerd. Omdat de gemeente aanvrager is 
moet de gemeente de besteding van de subsidie ook verantwoorden. Atheneum 
College Hageveld heeft laten weten een beroep op de regeling te willen doen. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Na de zomereditie is het tijd voor een wintereditie van het landelijke initiatief ‘Jeugd 
aan Zet’. Dit is een initiatief tot het organiseren van activiteiten binnen de RIVM-
richtlijnen voor en door jongeren op het gebied van sport, maatschappij, cultuur, 
maar ook om gewoon iets leuks te doen in deze bijzondere tijd. Vanuit het Rijk 
wordt hiervoor €10.000 per gemeente beschikbaar gesteld. Ook Heemstede gaat 
voor deze wintereditie een subsidieaanvraag indienen. De gemeente is reeds hard 
aan de slag om het project invulling te geven en de jongeren van Heemstede hier 
zoveel mogelijk bij te betrekken.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Ruimere openingstijden  
Dit jaar is het extra belangrijk om de drukte in winkels en winkelgebieden zoveel 
mogelijk te spreiden. De winkels in Heemstede mogen daarom dit jaar in december 
langer open. Onlangs is hierover een bericht naar de winkeliers gestuurd. Namens 
de gemeente vragen we winkeliers om waar mogelijk gebruik te maken van de 
mogelijkheden voor ruimere openingstijden.  
 
Alle winkels mogen in december 2020 ook op zon- en feestdagen open zijn vanaf 
08.00 uur tot 20.00 uur; dit was voorheen vanaf 11.00 uur. Daarnaast is er extra 
opening toegestaan op Kerstavond tot 20.00 uur, voorheen was dit tot 19.00 uur. 
De toegestane openingstijden worden in december: 

- Maandag tot en met zaterdag, waaronder 24 december, van 6.00 tot 20.00 
uur. 

- Zondagen, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag van 08.00 
tot 20.00 uur. 

 
Vanaf 2 januari 2021 gaan we terug naar de reguliere openingstijden. Als gevolg 
van het van kracht zijn van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zal de 
sluitingstijd op maandag tot en met zaterdag voor detailhandel, met uitzondering 
van de supermarkten, nog steeds 20.00 uur blijven. De precieze openingstijden 
zijn te vinden op: https://www.heemstede.nl/actueel/winkels-heemstede-mogen-
langer-open-in-december 
 
Beperken uitstalling winkelstraat 
De gemeente vraagt winkeliers om met name tijdens de drukke decembermaand, 
de uitstalling in de winkelstraat tot het minimum te beperken, zodat er geen 
belemmeringen zijn voor de doorstroom van het winkelend publiek. Vlaggen, 
stoepborden of uitstalling buiten 50cm van de gevellijn, vormen obstakels voor de 
doorstroom. Wij hebben winkeliers gevraagd hier komende tijd extra aandacht aan 
te besteden en indien mogelijk obstakels (tijdelijk) te verwijderen. 
 
 
 

https://www.heemstede.nl/actueel/winkels-heemstede-mogen-langer-open-in-december
https://www.heemstede.nl/actueel/winkels-heemstede-mogen-langer-open-in-december
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Verdiepend onderzoek impact coronacrisis in Heemstede 
Deze week wordt de definitieve versie van de nieuwe editie Regionale Corona 
Impact Monitor (november 2020) aangeboden aan het College B&W en aan de 
Raad. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt er een volgende editie van 
de regionale monitor 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 
Kinderen in Heemstede hebben hun foto’s van een versierd raam kunnen insturen 
naar de burgemeester en Sinterklaas. Naar aanleiding hiervan zijn er drie prijzen 
aan de kinderen uitgereikt in de vorm van sinterklaaspakketten (cadeautjes en 
lekkernijen van lokale winkeliers). Ook de chatsessie op 27 november is door veel 
kinderen bijgewoond en heeft aandacht gekregen in De Heemsteder. 
 
Start communicatiecampagne ‘Klein geluk in Heemstede’ 
Naar verwachting start op 20 december de lokale communicatiecampagne rondom 
klein geluk in Heemstede. Daarin geven we aandacht aan wat wél kan in deze tijd 
en delen we momenten van klein geluk en initiatieven voor en door inwoners. 
 
Winkelen tijdens feestdagen 
Via de sociale kanalen worden Heemstedenaren opgeroepen in hun voorbereiding 
op de feestdagen alleen, gespreid en voorbereid te winkelen. Dit met het doel om 
zoveel mogelijk de drukte in winkels en winkelstraten te vermijden en te 
voorkomen. 
 
Kerst en Oud & Nieuw  
Er komt een persoonlijke kerstboodschap van de burgemeester in De Heemsteder.  
Daarnaast zullen de inwoners van Heemstede rond 15 december geïnformeerd 
worden over de landelijke maatregelen rondom het vuurwerkverbod via De 
Heemsteder, de website en de sociale media.  
 


