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Zaaknummer : 760397  
Afdeling : Welzijnszaken  
Bestuursorgaan : Burgemeester  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
Geachte leden van de raad,   
  

Vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari gaat Nederland weer 
in een strenge lockdown. Gisteravond heeft de minister president de maatregelen 
aangekondigd die voor deze periode zullen gelden. Reden voor deze strenge 
lockdown is dat het coronavirus opnieuw razendsnel om zich heen grijpt.   
  

De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot 
zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag 
patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen 
reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van 
een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer 
contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten 
we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken.   
  

Basis voor de genomen maatregelen   

De maatregelen worden ingevoerd via een spoedprocedure en opgenomen in de 
ministeriele regeling. Die kunt u vinden op: 
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html.  
  

Overzicht van maatregelen  

Met ingang van dinsdag 15 december ten minste tot en met 19 januari gelden de 
volgende adviezen en maatregelen:  

• Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 

2 mensen.  

• Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder.  

• Aantal locaties sluiten:  

o Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)  

o Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, 

seksinrichtingen  

o Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s o Dierenparken, 

pretparken  

o Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, 

wellness  

o Restaurants en cafés  

• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn 

gesloten.  

• Dringend advies om thuis te werken.  

• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen 

t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling 

spelen, maar ook alleen buiten.  

• Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.  
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• Boek ten minste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga 

ook niet naar het buitenland.  

• Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.  

 
Van 16 december tot en met ten minste 17 januari bieden onderwijsinstellingen 
voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan 
praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van 
schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO 
en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs 
mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden 
voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en 
buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten. Kinderen van ouders die een 
cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang 
en buitenschoolse opvang.  
  

Er zijn uitzonderingen:   
• Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder 

ontvangen.  

• De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische 

beroepen mogen doorwerken.  

• Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, 

apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud 

mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.   

• Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen 

openblijven.   

• Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, 

makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en 

andere overheidslocaties blijven ook open.  

• Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.  

• Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.  

• Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden 

spelen.    

 
De burgemeesters en loco-burgemeesters in Kennemerland hebben een 
spoedoverleg gehad om de maatregelen te bespreken en na te gaan wat de 
mogelijke gevolgen zijn voor de komende periode. Bij een aantal maatregelen zijn 
nog vragen hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Denk hierbij aan het 
vraagstuk of activiteiten voor jongeren in buurthuizen in de kerstvakantie vallen 
onder de uitzondering dienstverlening voor kwetsbare personen. Deze vraag en 
andere vragen worden uitgezocht, regionaal afgestemd en/of op landelijk niveau 
neergelegd. We verwachten de komende weken veel vragen vanuit ondernemers 
en inwoners die we zo goed mogelijk willen beantwoorden.     
  

In de tijdelijke wet maatregelen covid-19 is de mogelijkheid om ontheffingen te 
verlenen erg beperkt. Voor ontheffingen geldt de voorwaarde dat de burgemeester 
geen ontheffing verleent indien het belang van de bestrijding van de epidemie zich 
daartegen verzet. Op dit moment is er daarom geen ruimte om ontheffingen te 
verlenen.   
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Ook is gesproken over mogelijke voorbereidingen op neveneffecten van de 
maatregelen. Bij de eerste lockdown was het erg druk in recreatiegebieden en op 
stranden. Mogelijk dat opnieuw maatregelen moet worden genomen als het weer 
erg druk wordt in bepaalde gebieden. Denk hierbij aan het afsluiten van deze 
gebieden door verkeersmaatregelen te nemen en parkeerplaatsen af te sluiten om 
verdere drukte te voorkomen. Andere mogelijke neveneffecten die besproken zijn, 
zijn maatschappelijke onrust en/of demonstraties en hoe daarmee om te gaan. Op 
basis van de landelijke lijn is afgesproken dat demonstreren mag, blokkeren is niet 
toegestaan.   
  

De minister-president heeft in de persconferentie ook gemeld dat een regeling 
komt voor gemeenten om mensen in te zetten als toezichthouder. Deze regeling is 
nog niet ontvangen. De regeling is opgevraagd zodat we zo mogelijk hiermee aan 
de slag kunnen.    
  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    
  

  

 
Mevrouw A. C. Nienhuis  
  

  

 

De burgemeester,   
  
  
  
  
  


