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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 
In het hele land neemt het aantal besmettingen snel toe. De cijfers zien er niet 
goed uit en de druk op de zorg is stabiel te hoog. Dit gaf het kabinet aanleiding om 
op 14 december jl. strengere maatregelen af te kondigen. Tenminste tot en met 19 
januari 2021 is er in het hele land sprake van een ‘lockdown’. Eén van de gevolgen 
hiervan is dat de feestdagen dit jaar ingetogen moeten worden gevierd.  
 
Regionaal ligt het aantal besmettingen onder het landelijke gemiddelde, maar de 
situatie is nog steeds ernstig. Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland 
in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 10 
tot en met 16 december 1.929 nieuwe besmettingen bekend, waarvan de meeste 
in de leeftijdscategorie 40-49 jaar (346 gevallen). Voor Heemstede specifiek gaat 
het in dezelfde periode om 75 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in de 
leeftijdscategorieën 40-49 jaar en 50-59 jaar (allebei 13 gevallen). In de hierop 
volgende periode liggen zowel de regionale en de lokale besmettingscijfers hoger. 
In de periode van 17 tot en met 23 december zijn in de regio Kennemerland 2.387 
nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 97 nieuwe 
besmettingen. Nadere specificatie van deze recentere cijfers volgt nog. De meeste 
besmettingen vinden nog altijd plaats in de huiselijke sfeer.  
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Er is nog altijd sprake van een aantal uitbraken in zorginstellingen in Heemstede. 
Hierbij gaat het om de zorginstellingen St. Jacob Bosbeek, St. Jacob Nieuw 
Overbos en Zorgbalans De Heemhaven. In de laatste twee zorginstellingen zijn in 
de derde en vierde week van december in totaal zes Heemstedenaren aan het 
virus overleden.  
 
Door de stijging van het aantal besmettingen kan het bron- en contactonderzoek 
(BCO) niet volledig worden uitgevoerd. Mensen met een positieve uitslag wordt 
gevraagd hun contacten zelf te informeren. Ook de reguliere zorg staat onder druk 
waardoor alle niet-urgente planbare zorg is uitgesteld om personeel vrij te spelen 
voor de rest van de zorg. De hoop is dat door de lockdown de aantallen snel zullen 
dalen. Alle GGD’en en de landelijke partners blijven open tijdens de feestdagen 
voor het uitvoeren van testen en BCO’s. Rekening wordt gehouden met meer 
testaanvragen in de aanloop naar de feestdagen. Daarnaast is de GHOR/GGD 
druk met de voorbereidingen op de vaccinaties.  
 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 
De Tijdelijke Wet Maatregelen is officieel in werking getreden op 1 december. Op 
dinsdag 24 november is de raad via een webinar geïnformeerd over de inhoud van 
de wet en de nieuwe programmastructuur. Begin 2021 zullen college en raad met 
elkaar in gesprek gaan over de invulling van ieders rol en verantwoordelijkheid die 
bij deze nieuwe wet horen. 
 
Veiligheid en handhaving  
In de week van de toespraak van Premier Rutte is extra aandacht besteed aan de 
winkelgebieden in Heemstede door Toezichthouders en Handhavers. Direct na het 
ingaan van de lockdown was er nog sprake van onduidelijkheid bij de verschillende 
ondernemers over welke winkels er precies tot de categorie ‘essentieel’ behoren. 
Daarop heeft de minister een aantal maatregelen verscherpt en/of nader geduid. 
Inmiddels zijn de regels min of meer uitgekristalliseerd en zijn de ondernemers 
hierover geïnformeerd. De winkeliers die wel in de categorie ‘essentieel’ vallen en 
om die reden open mogen blijven, hebben extra maatregelen genomen om 
verwachte drukte te reguleren. Op een aantal plekken is extra loopruimte in de 
openbare ruimte gecreëerd door het afzetten van parkeerplekken en zijn met de 
winkeliers afspraken gemaakt over rijvorming, zodat wachtenden en passanten 
voldoende afstand kunnen blijven houden.  
 
Mondkapjesplicht 
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.  
 
Jaarwisseling 
Tijdens de jaarwisseling is er vanuit de Politie Eenheid Noord-Holland een SGBO 
(Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) actief. In samenwerking met de andere 
hulpverleningskolommen wordt de jaarwisseling voorbereid. Naast de reguliere 
taken van de politie op het terrein van openbare orde en veiligheid en 
ondersteuning van andere hulpverleners (brandweer en ambulance), zal ook inzet 
worden gepleegd op handhaving van de COVID-maatregelen en het 
vuurwerkverbod. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de handhavers van de 
gemeente. Handhavers zullen echter niet onder alle omstandigheden inzetbaar 
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zijn. Immers, waar reële dreiging ontstaat, is politie aan zet. Ondanks de 
samenwerking zijn de komende weken een immense uitdaging en opgave, waarbij 
regelmatig keuzes zullen moeten worden gemaakt tussen de verschillende 
meldingen van inwoners.  
 
Samenleving 
Scholen en kinderopvang 
Sinds woensdag 16 december zijn de scholen en de kinderopvang in Heemstede 
gesloten. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs schakelen weer over op 
afstandsonderwijs. Net als in maart jl. is er noodopvang beschikbaar voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep. De noodopvang van de kinderopvang is 
alleen beschikbaar na schooltijd en niet in de avond en de weekenden. Dit 
betekent voor de Heemsteedse basisscholen dat zij in tegenstelling tot het voorjaar 
open moeten blijven voor noodopvang. Uit een eerste rondgang langs de scholen 
blijkt dat ca. 20% van de kinderen een beroep doet op de noodopvang. Als de 
kerstvakantie voorbij is, moet deze opvang gecombineerd worden met digitaal 
lesgeven. Sommige scholen hebben al samenwerking gezocht met de 
kinderopvang of zetten onderwijsassistenten in om ervoor te zorgen dat deze 
combinatie goed gaat lopen. 
 
Het ziekteverzuim en de uitval door testen is hoog onder de kinderopvang. De 
GGD Kennemerland heeft besloten om met ingang van 19 december jl. 
medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het testen. 
 
Coronapeiling 
GGD Kennemerland houdt in de derde week van januari een Coronapeiling onder 
jongeren. Net als bij de gezondheidsmonitor worden alle jongeren uit klas 2 en klas 
4 van het voortgezet onderwijs in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer 
gevraagd naar hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Doel is om van jongeren te 
horen welke effect corona heeft op hun leven. De vragenlijst wordt digitaal 
afgenomen. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Het is tijd voor de wintereditie van het landelijke initiatief ‘Jeugd aan Zet’. Dit is een 
initiatief tot het organiseren van activiteiten voor en door jongeren op het gebied 
van sport, maatschappij, cultuur, maar ook om gewoon iets leuks te doen in deze 
bijzondere tijd. Ook Heemstede is hard aan de slag om het project invulling te 
geven en de jongeren van Heemstede hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Op de 
korte termijn organiseert de gemeente in samenwerking met Epic Youth drie 
verschillende activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie: een Fortnite Toernooi 
(27, 29, en 30 december; 2 en 3 januari), een Just Dance Event (30 december) en 
een Fitness Challenge (28 december). Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van EpicYouth www.epicyouth.nl. Voor het organiseren en promoten van 
de activiteiten zoekt Epic Youth waar mogelijk de samenwerking met de lokale 
welzijnsorganisatie Wij Heemstede. 
 
Doelgroepenvervoer ‘RegioRijder’ 
De nieuwe corona maatregelen die sinds 15 december zijn ingegaan hebben 
gevolgen voor het doelgroepenvervoer (RegioRijder). Dit geldt onder andere voor 
het leerlingenvervoer. Bijna alle scholen sluiten. 

about:blank
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- Het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs 
gaan dicht. Leerlingen die wel worden opgevangen zijn kinderen van 
ouders met vitale/cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare situaties. 

- Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijk onderwijs (PRO) 
blijven open. 

- Het voortgezet onderwijs (met uitzondering van het PRO) gaat dicht, met 
uitzondering voor de eindexamenklassen. 
 

Na ampel beraad heeft RegioRijder na de lockdown besloten het vervoer af te 
melden en naar behoefte in te plannen. Dat wil zeggen, ritten worden gepland als 
ouders laten weten dat hun kind naar school gaat of als scholen dit doen. De 
ouders zijn hierover geïnformeerd. Ook wordt nagedacht over de aanpak na de 
kerstvakantie. RegioRijder houdt nauw contact met vervoerders en de 
regiecentrale (Connexxion) en zal wanneer nodig ouders tijdig informeren.  
 
Wmo-vervoer door Regiorijder 
Er is opgeroepen om alleen te reizen als dit noodzakelijk is. Regiorijder verwacht 
een terugloop, maar niet zo groot als in de vorige lockdown. Dagbesteding en 
verpleeghuizen blijven namelijk open. Ook is er meer aandacht voor eenzaamheid, 
gevolg: ‘oma of opa reist naar kind’ in plaats van andersom. Wat de feestdagen 
betreft is de werkwijze zoals elk jaar, maar RegioRijder verwacht wel een beperkte 
impact van de lockdown. 
 
Economie en werkgelegenheid 
De lockdown betekent een nieuwe klap voor de lokale ondernemers in Heemstede. 
Direct na het ingaan van de lockdown was er nog sprake van onduidelijkheid over 
welke winkels er precies tot de categorie ‘essentieel’ behoren en over welke 
winkels er wel of niet open mochten blijven. Het getuigt van ondernemerszin dat 
velen op zoek gingen naar creatieve oplossingen om toch open te mogen blijven. 
Maar in tegenstelling tot de eerdere periode waarbij ‘grotendeels open, mits’ het 
uitgangspunt was, geldt in de lockdown ‘gesloten, tenzij’. De maatregelen hebben 
als doel het aantal bezoekers in de winkelgebieden te beperken om zo het aantal 
besmettingen terug te dringen. Dat is ook de reden waarom – tot teleurstelling van 
een aantal ondernemers – winkels nu niet mogen worden gebruikt voor een andere 
winkelfunctie. Wel is er een online bezorgservice beschikbaar waarop de inwoners 
van Heemstede bij diverse lokale winkeliers digitaal hun bestelling kunnen doen. 
 
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.  
 
Communicatiecampagne ‘Klein Geluk’ in Heemstede 
De campagne ‘Klein Geluk’ is in De Heemsteder van 22 december jl. gelanceerd 
en gaat tot en met januari 2021 doorlopen. Er is een campagnepagina online gezet 
www.heemstede.nl/kleingeluk waar de posters en de sociale media uitingen naar 
verwijzen en de inwoners zelf ook kunnen meedoen in de campagne. Inwoners 
kunnen zelf een verhaal over hun klein geluk aandragen, een poster downloaden 
voor hun eigen quote met klein geluk, of een coronaproof initiatief starten met 
behulp van het initiatievenbudget. 

about:blank
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Campagne GGD Kennemerland  
GGD Kennemerland is een campagne gestart ‘Ik hou afstand van jou’ om mensen 
te attenderen op de besmettingen die achter de voordeur plaatsvinden. Men kan 
gratis posters en stickers bestellen bij de GGD om die te gebruiken. Vanuit de 
Gemeente Heemstede geven wij aandacht aan deze campagne. 


