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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 website www.heemstede.nl, of de landelijke website van 
het Rijk en RIVM (te vinden via de website van de VRK: https://www.vrk.nl). Het 
landelijke coronadasboard geeft de actuele ontwikkeling van het virus weer, ook 
per regio en per gemeente: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio. 
  
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 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 is een dalende lijn te zien in de besmettingencijfers. Tegelijkertijd 
maakt de Britse virusvariant een snelle opkomst. Om een derde golf te voorkomen 
en nieuwe virusvarianten onder controle te krijgen, heeft het kabinet op 2 februari 
afgekondigd de huidige lockdown ten minste tot en met 2 maart 2021 te verlengen. 
Het kabinet besluit deze week nog over de eventuele verlenging van de avondklok. 
 
Regionaal ligt het aantal besmettingen onder het landelijke gemiddelde, maar de 
situatie is nog steeds zorgelijk. Op de landelijke routekaart valt Kennemerland in 
de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 21 
tot en met 27 januari 877 nieuwe besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek 
gaat het in dezelfde periode om 27 nieuwe besmettingen. In de hierop volgende 
periode liggen zowel de regionale en de lokale besmettingscijfers iets lager. In de 
periode van 28 januari tot en met 3 februari zijn in de regio Kennemerland 718 
nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 21 nieuwe 
besmettingen. De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in de huiselijke 
sfeer. Vanaf 15 januari is men in de regio begonnen met vaccineren. In de periode 
van 15 tot en met 27 januari zijn in Kennemerland 4.011 vaccinaties gezet. 
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In de afgelopen weken is het aantal uitbraken in zorginstellingen in Heemstede 
afgenomen. Op het moment is er nog sprake van een uitbraak in de zorginstelling 
Hartekamp Groep locatie Herenweg.  
 
In de regio daalt het aantal testafnames. Het is echter nog niet duidelijk of dit komt 
doordat er daadwerkelijk minder mensen met klachten zijn, of omdat mensen 
minder bereid zijn om zich te laten testen. Het bron- en contactonderzoek kan wel 
weer volledig worden uitgevoerd. Clusters van besmettingen worden met name 
gezien in werkomgevingen.  
 
Landelijke routekaart coronamaatregelen 
De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet zal 
deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over 
versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de routekaart 
helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg 
toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we 
kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. 
 
Het versoepelen van maatregelen verloopt stapsgewijs en behoedzaam. Het 
invoeren van nieuwe maatregelen gaat snel. De inhoud van de routekaart wordt 
regelmatig aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van 
maatregelen. De nieuwe routekaart is uitgebreider dan de vorige versie. Op 23 
februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig zijn. In de 
bijlage ontvangt u de nieuwe bestuurlijke routekaart en inschalingssystematiek. 
 
Vaccinaties  
Vervoer naar vaccinatielocaties 
Sinds afgelopen week worden thuiswonende ouderen (90+) door hun huisarts 
uitgenodigd om zich te laten vaccineren. De thuiswonende ouderen kunnen daarbij 
de keuze maken zich bij de huisarts te laten vaccineren (de huisartsen beschikken 
echter nog niet over vaccins, waardoor dit nog even kan duren), of zich te laten 
vaccineren bij de XL priklocatie op Schiphol. Vanaf deze week worden ook 
thuiswonende ouderen van 85 jaar en ouder uitgenodigd voor de vaccinaties. Zij 
ontvangen een uitnodiging rechtstreeks van het RIVM. In beide groepen zijn de 
eerste vaccinaties ook daadwerkelijk gezet.  
 
In de verpleeg- en verzorgingshuizen in Heemstede zijn alle zorgmedewerkers 
uitgenodigd om gevaccineerd te worden, of zijn reeds gevaccineerd. In de 
verpleeg- en verzorgingshuizen is begonnen met de vaccinatie van hun bewoners 
onder verantwoordelijkheid van de instellingsartsen. In goed overleg met de 
huisartsen zullen een aantal instellingen ook cliënten vaccineren die in eerste 
instantie onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. 
 
Het Regionaal Beraad (RB) heeft gesproken over het vervoer van deze mensen. 
Daar is het volgende uitgekomen: ouderen met een WMO-pas mogen gratis 
gebruik maken van de RegioRijder. Het college heeft op 2 februari besloten dat 
ook ouderen zonder WMO-pas gratis gebruik kunnen maken van de RegioRijder. 
Als blijkt dat de RegioRijder niet in de vraag kan voorzien, wordt geprobeerd om 
met vrijwilligers van Stichting WIJ in hierin bij te springen. Voor al deze 
mogelijkheden geldt dat het de voorkeur heeft dat mensen eerst proberen zelf het 
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vervoer te regelen, omdat het collectieve vervoer maar beperkt mogelijkheden 
biedt in verband met het maximaal aantal personen per bus. 
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken was het rustig in de winkelgebieden in Heemstede. De 
mondkapjesplicht wordt goed nageleefd, bij de verschillende supermarkten heeft 
men de processen op orde en ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid. Ook 
worden de tips van de toezichthouders goed ontvangen en opgepakt.  
 
In de weekenden is het redelijk druk in de verschillende natuurgebieden in en 
rondom Heemstede. Dit heeft tot nu toe niet tot grote problemen geleid. In de 
natuurgebieden worden de gehele week veel sporters gezien. De sporters houden 
zich over het algemeen goed aan de regels, al kunnen sommige omstanders de 
groepen van ‘X maal 2 personen’ niet altijd waarderen. De regelgeving is niet voor 
iedereen even helder en dat lijkt te zorgen voor onbegrip. Vanuit Toezicht en 
Handhaving is hier aandacht voor.  
 
Avondklok 
De avondklok geldt tot en met 10 februari 04:30 uur. Het kabinet heeft het OMT 
gevraagd om advies over de huidige situatie van het coronavirus en het pakket van 
maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week 
opnieuw de balans opmaken. 
 
Na de inwerkingtreding van de avondklok zijn op grote schaal ongeregeldheden 
uitgebroken door het hele land. Naar aanleiding van rellen in Haarlem Schalkwijk 
en omdat mogelijk ook het winkelgebied in Heemstede opgezocht zou gaan 
worden, zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Er is hierbij nauw contact gehouden 
met politie en winkeliers. De rest van de week is het relatief rustig gebleven.  
 
Samenleving 
Scholen en kinderopvang 
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het 
speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Medewerkers van de kinderopvang 
en onderwijs worden met prioriteit getest. Op korte termijn wordt gestart met een 
proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De ministeries van OCW en SZW 
hebben ook aanvullende richtlijnen bekend gemaakt om de verspreidingsrisico's op 
basisscholen en kinderopvanglocaties verder te beperken. Denk hierbij aan 
gespreide begin- en eindtijden en gespreide pauzes, het werken in vast groepjes, 
mondkapjes voor groep 7 en 8 als ze door school lopen en quarantaine van een 
klas als een kind uit de klas positief is getest op corona. 
 
De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contacten en 
besmettingen zou kunnen leiden. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder 
geval 1 maart. De school blijft open voor onder andere examenleerlingen en 
leerlingen in een kwetsbare positie. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen opgesteld 
om de verspreidingsrisico’s verder te verkleinen, zodat scholen straks verantwoord 
kunnen heropenen. Om te ervaren wat dat in de praktijk betekent, mogen vanaf 
volgende week op enkele scholen meer leerlingen naar school. Scholen die al 
meedoen aan de proef met sneltesten kunnen ook hieraan meedoen. 
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Pilot quarantaine coach  
Quarantaine is heel belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
maar een periode in quarantaine kan psychisch, sociaal én praktisch zwaar zijn. 
Op 1 februari zijn de GGD’en, het Rode Kruis en het ministerie van VWS een pilot 
gestart met zogenoemde ‘quarantainecoaches’. Regio Kennemerland is deelnemer 
aan deze pilot. De Quarantainecoach kan helpen met praktische bezwaren (hond 
uitlaten, medicatie bij de apotheek ophalen, boodschappen doen), maar ook met 
psychosociale ondersteuning. Quarantainecoaches zijn medewerkers van het 
Rode Kruis die een interne opleiding hiertoe hebben gevolgd. Dit project loopt tot 
en met 14 februari 2021. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Na een geslaagde serie in de kerstvakantie, heeft de gemeente in samenwerking 
met Stichting Epic Youth weer een reeks nieuwe online activiteiten voor jongeren 
georganiseerd. Vanaf 27 januari is er iedere woensdag een andere online activiteit 
waar jongeren in Heemstede aan kunnen deelnemen. Denk daarbij aan een 
Rocketleague toernooi, een Fortnite toernooi, en een Just Dance Event. Ook in de 
voorjaarsvakantie worden er verschillende online activiteiten georganiseerd, zoals 
een groot Fortnite toernooi en een Fitness Challenge.  
 
Daarnaast heeft Stichting SportSupport in samenwerking met Stichting Cityshapers 
op woensdag 3 februari verschillende buitensportactiviteiten voor kinderen tot en 
met 12 jaar georganiseerd, met als hoofdspel een ‘Pannakooi’. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Om consumenten en 
ondernemers tegemoet te komen maakt het kabinet per 10 februari bestellen en 
afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk (click & collect). Klanten bestellen 
minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op 
afspraak (binnen een tijdslot) af bij de winkel. 
 
Een aantal ondernemers op de Binnenweg geeft aan behoefte te hebben om de 
nieuwe regels onderling en met de gemeente te bespreken en hierover vragen te 
kunnen stellen. Op maandag 10 februari wordt door Winkelcentrum Heemstede 
(WCH) voor alle ondernemers op de Binnenweg en Raadhuisstraat een online 
bijeenkomst georganiseerd om de nieuwe richtlijnen door te spreken, maar ook om 
van elkaar te leren en praktische tips uit te wisselen in deze lastige tijd. Bij deze 
bijeenkomst zal ook de gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, maar 
ook om een luisterend oor te bieden.  
 
Landelijke steunpakketten ‘banen en economie’ (Tozo en Tonk) 
Sinds het begin van de coronacrisis kunnen ondernemers ondersteuning krijgen 
vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze 
landelijke maatregel voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 
als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook 
voorziet het in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg 
van de coronacrisis op te vangen. In de bijlage vindt u een kort overzicht rondom 
de inzet van steunpakketten in Heemstede, met onder andere een terugblik op 
Tozo 1, 2 en 3 en een vooruitzicht op het nieuwe steunpakket Tijdelijke 
Ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK). 
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Ondernemersloket 
We zien het aantal vragen van ondernemers de laatste tijd weer toenemen. Niet 
vreemd natuurlijk nu de maatregelen langer duren en er voor sommige 
ondernemers ook weinig perspectief lijkt te zijn op de korte termijn. We zullen 
daarom binnenkort het telefonische ondernemersloket weer activeren waardoor we 
onze ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 
 
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. Het laatste nieuws is terug 
te vinden op: https://www.heemstede.nl/coronavirus/actuele-informatie-over-
coronavirus-in-gemeente-heemstede  
 
Resultaten Campagne Klein Geluk 
In de campagne zijn wij op zoek gegaan naar positieve verhalen, initiatieven en 
momenten voor en door inwoners in deze coronatijd. Daarvoor hebben wij posters 
gemaakt in driehoeksborden langs de wegen, social media advertenties, artikelen 
en oproepen in de Heemsteder geplaatst, quotes van inwoners op straat gespoten 
en via de nieuwsbrief naar inwoners gecommuniceerd. Wij wilden met deze 
campagne inwoners laten zien wat er nog WEL kan in deze tijd, welke initiatieven 
er worden opgetuigd maar ook waar hulp en ondersteuning te vinden is en mensen 
aanzetten tot actie. 
  
In de periode 22 december – 1 februari hebben we via de social kanalen 24.800 
mensen bereikt (27.000 inwoners in Heemstede). Er is door deze mensen bijna 
11.000 x geklikt op de advertenties en alle leeftijden zijn goed bereikt. De 
campagnepagina www.heemstede.nl/kleingeluk  is 4.500 x bezocht en ca 1% heeft 
doorgeklikt naar wijmakenheemstede.nl voor hulp en ondersteuning en naar het 
initiatievenbudget waar een initiatief kan worden ingediend. Inwoners hebben zelf 
een eigen verhaal aangeleverd waardoor er 9 verhalen op de website zijn 
geplaatst. We hebben 17 posters met quotes van inwoners gemaakt, die door hen 
zelf zijn aangeleverd. 
  
Wat opvalt is dat er alleen maar positieve reacties op de campagne zijn gekomen, 
geen enkele negatieve reactie op socials. De campagne wordt door het Nationaal 
Crisisteam Communicatie Covid (landelijk) gezien als een mooi voorbeeld van 
verbindende communicatie en zij nemen het mee in de door hen te maken 
handreiking voor alle communicatieadviseurs in Nederland die zich bezighouden 
met Corona. 
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Stap 4: Minder maatregelen in het hele land

Als de druk op de zorg gedurende 2 weken daalt en de 
R-waarde kleiner dan 1 is, kan worden besloten of er minder 
maatregelen in het hele land gaan gelden.

Stap 3: Meer maatregelen in het hele land

Er gelden meer maatregelen in het hele land als er 3 of meer regio’s 
in ‘Ernstig’ of ‘Zeer ernstig’ zitten. Dat doen we om te voorkomen 
dat nog meer mensen besmet raken en om te voorkomen dat het in 
de zorg te druk wordt.

Stap 1: Bepalen ernst

Stap 2: Maatregelen per regio

Het risiconiveau wordt automatisch per regio bepaald op basis 
van het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames in die 
regio. Elke 2 weken (of vaker indien nodig) worden de regio’s 
ingeschaald.

*Vanwege afronding op hele getallen zijn de ziekenhuisopnamen 
per 1 miljoen inwoners weergegeven.

Bij 2 of minder regio’s in niveau ‘Ernstig’ of ‘Zeer ernstig’ gelden er 
maatregelen per regio, die landelijk worden vastgesteld.

In de besluitvorming door MCC-19 wordt het hele beeld gewogen,  
zowel de cijfers als de context (ziekenhuisopnamen, ziekenhuisbezetting, 
R-waarde, besmettingen, besmettingen onder kwetsbare groepen, 
sterfte, naleving, vaccinatiegraad, mutanten, etc.).  
Maatregelen zijn gebaseerd op de routekaart.

Inschaling per regio

Besluitvorming maatregelen

De regio’s worden elke 2 weken, 
of vaker indien nodig, ingeschaald 
in 1 van de 4 risiconiveaus.

Elke 3 weken adviseert het OMT 
over de inschalingswaarden.

Inschaling in risiconiveaus + maatregelen

Zeer ernstig
MAAT R E GE L E N

Waakzaam
MAAT R E GE L E N MAAT R E GE L E N

Zorgelijk

Zeer ernstig
MAAT R E GE L E N

Zeer ernstig
MAAT R E GE L E N

Ernstig
MAAT R E GE L E N

Ernstig
MAAT R E GE L E N

Positieve testen  per 100.000 inwoners per regio per week

35 – 100

4 – 16

< 35

< 4

100 – 250

16 – 27

> 250

> 27

Ziekenhuisopnames (incl. IC)  per 1 miljoen inwoners per regio per week*

Zeer ernstigWaakzaam
r is ic onive au r is ic onive au r is ic onive au r is ic onive au

Zorgelijk Ernstig

februari 2021

Rijksoverheid

Maatregelen in het hele land bij 3 of meer regio’s in niveau ‘Ernstig’ of ‘Zeer ernstig’

Waakzaam
MAAT R E GE L E N MAAT R E GE L E N

Zorgelijk Ernstig
MAAT R E GE L E N

IC-opnames  –  landelijk per dag (gedurende 2 weken)

< 10

< 40

< 3

< 12

< 20

< 80

Ziekenhuisopnames (incl. IC)  –  landelijk per dag (gedurende 2 weken)

< 1

Reproductiegetal  –  landelijk (gedurende 2 weken)

Verlichting binnen niveau of verlichting door stap terug in routekaart
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Vaststellen inschaling Vaststellen maatregelen

Monitoring en advisering

•   Dashboard coronavirus

•   RIVM-weekrapport (duiding) 

•   Informatie van GGD’en en Veiligheidsregio’s

•   Advisering Outbreak Management Team (OMT)

Inschalingsoverleg
E l k e  2  w e k e n of  vak e r  indie n nodig

•   NCTV

•   VWS

•   Veiligheidsregio’s

•   GGD’en

•   RIVM

Voorstel tot maatregelenpakket 
op basis van de routekaart.

Inschaling van het 
risiconiveau per regio op het 
Dashboard coronavirus

1 2 3 4

Stap 1: Inschaling

Stap 2, 3 en 4: Maatregelen

Proces tot vaststellen van inschaling + maatregelen

Bestuurlijke besluitvorming

Ministeriële regeling

•   DOC-19

•   ACC-19

•   Veiligheidsberaad

•   MCC-19



In de besluitvorming wordt het hele beeld gewogen, zowel 
de cijfers als de context.


van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Wanneer maatregelen verzwaard of verlicht 
moeten worden, volgt een nieuwe regeling 
die de oude vervangt.

februari 2021

Rijksoverheid
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Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie

2 februari 2021

Thuisbezoek • Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 8 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 6 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 2 

huishoudens per dag op bezoek te 
gaan. 

 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 4 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

• Thuisbezoek ontvangen: 
- Dringend advies om thuisbezoek te 

beperken tot max. 2 personen in totaal 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

• Op thuisbezoek gaan:  
- Dringend advies om bij max. 1 

huishouden per dag op bezoek te 
gaan. 

 
• Verzwaring: bij thuisbezoek ontvangen, 

dringend advies om thuisbezoek te 
beperken tot max. 1 persoon per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar) 

Quarantaine • Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

Positieve testen per 100.000 
inwoners per regio per week

Ziekenhuisopnames (incl. IC) 
per 1 miljoen inwoners per 
regio per week

IC opnames – landelijk per 
dag (gedurende 2 weken)

Ziekenhuisopnames (incl. IC) 
– landelijk per dag 
(gedurende 2 weken)

< 35 35 - 100 100 - 250 > 250

< 4 4 - 16 16 - 27 > 27

< 3 < 10 < 20

< 12 < 40 < 80

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

• Ga in quarantaine: 
- Als je zelf klachten hebt die passen bij 

corona. 
- Als je zelf positief getest bent. 
- Als je huisgenoot klachten heeft die 

passen bij corona en ook koorts óf last 
van benauwdheid. 

- Als je huisgenoot positief getest is. 
- Als je in contact bent geweest met 

iemand die positief getest is. 
- Na een melding via de CoronaMelder 

app of als je uit bron- en 
contactonderzoek naar voren komt en 
laat je vervolgens na 5 dagen testen. 

- Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen: ga   
als je thuis komt eerst 5 dagen in 
quarantaine en laat je vervolgens     
testen.

1 Publieke binnenruimtes (bijv. supermarkten en musea) en in het OV. Mensen met een beperking of chronische ziekte zijn uitgezonderd. 
 
 

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig

Regels voor iedereen

Kijk voor meer informatie over de risiconiveaus op het Dashboard coronavirus.

Groepsvorming  
op publieke  
plaatsen

• Beperken maximale groepsgrootte tot 8 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 6 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 4 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden).

• Beperken maximale groepsgrootte tot 2 
personen (excl. kinderen t/m 12 jaar en 
m.u.v. eigen huishouden). 

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.1

 .

Basisregels voor iedereen:
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Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Vervolg regels voor iedereen

Buitenlandse 
reizen

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico 
gebied i.v.m. coronabesmettingen is het 
verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan 
te tonen bij vertrek per vliegtuig of 
schip die maximaal 4 uur oud is bij het 
aan boord gaan.

Alcohol • Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 00:00-06:00 uur. 

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare plaatsen 
tussen 22:00-06:00 uur.

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 20:00-06:00 uur.

• Verbod op gebruik of klaar voor gebruik 
hebben van alcohol in openbare 
plaatsen tussen 00:00-06:00 uur.  

 

Alcohol

Avondklok • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen.• Geen aanvullende beperkingen. 
 

• Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaring: invoeren avondklok van 

21:00-04:30 uur. 

Binnenlandse  
reizen

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 16:00-
18:30 uur).

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 16:00-
18:30 uur).

• Mijd de spits (reis buiten 06:30-09:00 en 
16:00-18:30 uur).

• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
 

Doorstroom-
locaties2

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'. 

• Verplichte triage voor doorstroomlocaties. 
• Reserveren noodzakelijk voor 

doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in 
overleg met de gemeente) het max. aantal 
toe te laten bezoekers.  

• Horeca in doorstroomlocaties, zie regels 
'overige horeca'.

• Sluiting van doorstroomlocaties (m.u.v. 
buurthuizen en afhaalfunctie 
bibliotheken).

Alcoholverkoop • Verbod op verkopen van alcohol tussen 
00:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
22:00-06:00 uur.

• Verbod op verkopen van alcohol tussen 
20:00-06:00 uur.

Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

2 Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn musea, bibliotheken, pretparken, beurzen, dierentuinen en warenmarkten. 
3 De definitie wordt nader uitgewerkt. 
4 De voorwaarden zijn nader uitgewerkt. 
 

Restaurants 3
• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 

inloop om 23.00 uur. 
• Verplichte reservering, registratie, triage 

en placering (zitplaats). 
• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 

kinderen t/m 12 jaar).  
• Maximum aantal van 100 gasten binnen 

(excl. personeel). 
 
 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur. 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

 
 

Overige horeca 
(incl. coffeeshops 
& sportkantines)

• Sluiting uiterlijk om 00.00 uur, laatste 
inloop om 23.00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage. 

• Maximaal 8 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 100 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Sluiting uiterlijk om 00:00 uur, laatste 
inloop om 23:00 uur (muziek uit om 
23:00 uur). 

• Verplichte placering (zitplaats), 
registratie, reservering en triage . 

• Maximaal 6 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar).  

• Maximum aantal van 50 gasten binnen 
(excl. personeel). 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 22:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 

• Restaurants open onder voorwaarden4  
• Sluiting uiterlijk om 22:00 uur, laatste 

inloop om 21:00 uur (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering (zitplaats). 

• Maximaal 4 personen aan tafel (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). 

• Maximaal 30 gasten binnen per ronde 
(shifts) (excl. personeel). 

• Maximaal twee rondes (shifts) per tafel 
per avond. 

• Cohorteren van rondes (shifts), waarbij 
gasten op een afgesproken moment in 
tijdslots arriveren. 

• Volg de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken. 

• Bij terugkomst uit een hoog-risico gebied 
i.v.m. coronabesmettingen is het verplicht: 
- Een negatieve PCR testuitslag aan te 

tonen bij vertrek per vliegtuig, boot, 
trein en bus en die maximaal 72 uur 
vóór aankomst in Nederland moet zijn 
afgenomen. 

- Een negatieve sneltest testuitslag aan te 
tonen bij vertrek per vliegtuig of schip 
die maximaal 4 uur oud is bij het aan 
boord gaan. 

 
• Verzwaring: reis niet, tenzij strikt 

noodzakelijk. 

Werk • Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk voor 

teamsessies, trainingen en 
opleidingsdagen. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 
• Uitzonderingen zijn mogelijk als fysieke 

samenkomsten hoogstnoodzakelijk zijn 
voor de voortgang van het werk. Dit 
geldt alleen voor samenkomsten voor 
training en scholing in het kader van de 
uitoefening van beroep en bedrijf. 

• Werk thuis, tenzij het niet anders kan.  
 

Huwelijken • Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
50 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal 
30 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

Uitvaarten • Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel).

• Voor uitvaartplechtigheden maximaal 
100 gasten (incl. kinderen t/m 12 jaar en 
excl. personeel). 

 
• Verzwaring: voor uitvaartplechtigheden 

maximaal 50 gasten (incl. kinderen t/m 
12 jaar en excl. personeel). 

 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Restaurants in hotels alleen open voor 
afhaalmaaltijden. Hotelgasten kunnen in 
hotel maaltijden afhalen, deze dienen 
genuttigd te worden in de hotelkamer. 

 
• Verzwaring: sluitingstijd afhaalfunctie  

15 min. vóór ingang avondklok. 
 

• Algehele sluiting (afhaalfunctie 
toegestaan, mits tussen 01:00-07:00 uur 
gesloten). 

• Sluiting afhaalfunctie coffeeshops om 
uiterlijk 20:00 uur. 

• Sluiting nachtclubs en discotheken. 
 
• Verzwaring: sluitingstijd afhaalfunctie  

15 min. vóór ingang avondklok. 
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Sport en jeugd- 
activiteiten

• Sportbeoefening toegestaan voor zowel 
trainingen als wedstrijden. 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Maximum aantal van 100 personen (incl. 
kinderen t/m 12 jaar, excl. personeel en 
spelers) toegestaan als publiek, zowel 
voor binnen als buitensporten (n.v.t. op 
Ere- en Eerste Divisie en topsport -
competities). 

 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen (geen 
wedstrijden toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband . 

• Sportkantines open conform regels 
‘overige horeca’. 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 
 

• Voor volwassenen, sportbeoefening 
toegestaan voor trainingen met 
maximaal een elftal (geen wedstrijden 
toegestaan). 

• Voor kinderen (t/m 17 jaar) zijn trainingen 
(en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten) toegestaan en 
wedstrijden onderling in eigen 
clubverband. 

• Sportkantines gesloten (geen bezorg- en 
afhaalfunctie mogelijk). 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs. 

• Sluiten van kleedkamers en douches. 

• Sportbeoefening binnen- en 
buitensportlocaties alleen op 1,5m 
afstand en groepsgrootte van max. 2 
personen (geen wedstrijden, geen 
groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, 
voor georganiseerde jeugdactiviteiten, 
topsporters en topsportcompetities. 

• Sportkantines gesloten (geen bezorg- en 
afhaalfunctie mogelijk) 

• Verbod op publiek bij wedstrijden en 
trainingen van professionals en 
amateurs 

• Sluiten van kleedkamers en douches 
 
• Verzwaring: sportbeoefening binnen 

verboden (zowel jeugd als volwassenen). 

Culturele instel-
lingen en  
evenementen5   
Geldt ook voor 
Ere- en Eerste  
divisie en top-
sportcompetities

• Verplichte reservering, registratie, triage 
en placering.  

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 100 personen6 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 100 personen. 

• Voor evenementen die buiten 
plaatsvinden kan onder voorwaarden een 
uitzondering gelden op de verplichte 
placering, mits gegarandeerd kan worden 
dat de afstandsnorm in acht wordt 
genomen. 

• Verplichte reservering, registratie, triage en 
placering. 

• Voor evenementen geldt een maximum 
van 50 personen6 binnen per zaal/ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar en excl. 
personeel). 

• Voor evenementen op locaties (binnen of 
buiten) met een oppervlakte groter dan 
2.000m2 geldt dat zij onder voorwaarden 
kunnen worden uitgezonderd van het 
maximum van 50 personen. 

 
 
 
 

• Verbod op alle evenementen, m.u.v. 
reguliere exploitatie van de instelling. 

• Voor reguliere exploitatie geldt max. 30 
personen6 binnen per zaal/ruimte (incl. 
kinderen t/m 12 jaar en excl. personeel) 
en verplichte reservering, registratie, 
triage en placering. 

• Verbod op alle evenementen.  
• Voor culturele instellingen geldt dat live 

optredens zonder publiek, met streamen 
tot doel blijft toegestaan. 

Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

Onderwijs &  
kinderopvang

• Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen. • Geen aanvullende beperkingen.

Contactberoepen
• Verplichte reservering, registratie en 

triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers).

Langdurige zorg • Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• Instellingen treffen maatregelen o.a. 
voor: 
- Gezondheidscheck en registratie bij 

bezoek; 
• Online alternatieven voor activiteiten 

voor kwetsbare personen. 
• Instellingen voor de langdurige zorg en 

zorg en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen; 

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders). 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar).  

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

 
 

• Als bezoeker, informeer bij de 
zorginstelling naar de geldende 
maatregelen voor een veilig en 
verantwoord bezoek. 

• De Directeur Publieke Gezondheid heeft 
contact met instellingen over 
maatregelen o.a. voor: 
- Preventief gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in 
verpleeghuizen;  

- Verkleinen of scheiden van 
dagbestedingsgroepen; 

- Bezoekbeperking (m.u.v. palliatieve 
fase en jeugdhulpaanbieders); 

• Alternatieve vormen van dagbesteding 
voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen 
t/m 12 jaar). 

• Online alternatieven voor activiteiten 
voor kwetsbare personen. 

• Instellingen voor langdurige zorg en zorg 
en ondersteuning thuis zetten 
persoonlijke beschermingsmiddelen in 
conform RIVM uitgangspunten en risico-
inschatting zorgprofessional. 

• Verplichte reservering, registratie en 
triage (m.u.v. zorgverleners, 
mantelzorgers en sekswerkers). 

 
• Verzwaring: verbod op uitoefenen 

contactberoepen (m.u.v. (para)medische 
contactberoepen) en sluiten locaties 
sekswerkers. 

Voor onderwijs, mogelijke extra verzwaring 
in risiconiveau 4: beperken van fysiek 
onderwijs, onderwijs op afstand is de norm 
voor po. Daarnaast sluiting van 
kinderopvang. 

5 Hieronder worden verstaan: (1) eendaagse- of meerdaagse evenementen en (2) de reguliere exploitatie van instellingen zoals bijv. bioscopen, theaters, concertzalen, podia, bowlinghallen, 
casino’s, arcadehallen en speelhallen. 

6 Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden. 
 

• Geen aanvullende beperkingen. 
 
• Verzwaring: verder beperken fysiek 

onderwijs voor mbo, hbo, wo. 
Afstandsonderwijs is de norm.  

• Verzwaring: beperken van fysiek 
onderwijs. Afstandsonderwijs is de norm 
voor vo. 

 

Onderwijs

Detailhandel
• Geen aanvullende beperkingen. • Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in 

voor kwetsbare groepen.
• Supermarkten zetten venstertijden in voor 

kwetsbare groepen. 
 
• Verzwaring: sluiting van niet-essentiele 

detailhandel (afhaalfunctie blijft mogelijk 
(click and collect)). 

 
• Verzwaring: sluiting van niet-essentiële 

detailhandel (afhaalfunctie van doe-het-
zelf artikelen en bloemen blijft mogelijk). 
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Risiconiveau 1 

waakzaam
Risiconiveau 2 

zorgelijk
Risiconiveau 3 

ernstig
Risiconiveau 4 

zeer ernstig
Maatregelen afhankelijk van epidemiologisch beeld,  
varianten op een lockdown mogelijk.

Algemene uitzonderingen  (niet limitatief)

Grondwettelijk  
• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld 

in de Wet openbare manifestaties.  
• Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of 

levensovertuiging belijden.  
• De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een 

commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), 
van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen 
bestuur van een waterschap, of van een door deze 
organen ingestelde commissie, en andere wettelijk 
verplichte bijeenkomsten.  

• Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die 
gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van 
een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk 
partij is.  

• Uitoefenen verenigingsrecht.  
• Verkiezingen in het kader van de Kieswet.  
 
 

Overig  
• Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.  
• Fieldlabs evenementen.  
• Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.  
• Voor zorgvrijwilligers, personen met een handicap, personen met een handicap onderling in dezelfde woongroep of elders, begeleiders en vaste mantelzorgers 

voor personen met een handicap zijn er afhankelijk van de situatie uitzonderingen als het gaat om het veilig afstand houden, groepsvorming, mondkapjesplicht 
(in het personenvervoer).  

• Sporters (volwassenen en jeugd) met een status op aangewezen topsportlocaties en voetbal (Eredivisie en Eerste Divisie) incl. overig personeel in “bubbel”. 
• Voor topsporters uit de topsportcompetities.  
• Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer, (inter)nationaal goederenvervoer en internationaal personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).  
• Luchthavens (ook airside).  
• Activiteiten ten behoeve van openbare orde, nationale veiligheid en ramp- en crisisbestrijding.  
• Noodopvang (PO/VO/KO).  
• Voor onderwijs: in PO, SBO, VO en SVO geldt een uitzondering voor kwetsbare leerlingen, leerlingen in een examenjaar, voor praktijkgerichte lessen in het VMBO, 

VSO en PRO in alle leerjaren en voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar. In MBO en HO geldt een uitzondering voor toetsing, 
tentaminering, examinering, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.  

• Personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn.  
• Personen in het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer.  
• Jongeren (13 t/m 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5m afstand aan te houden tenzij anders vermeld.  
 
 

Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast.

Handhaving & toezicht

• Handhaven op naleven van 1,5m-regel 
en Covid-19 maatregelen. 

• Sectorale afspraken over deurbeleid en 
zelfhandhaving hiervan. 

• In geval van drukte en het niet of slecht 
naleven van de basisregels kan de 
burgemeester overgaan tot 
maatregelen. De handhaving wordt 
aangescherpt. 
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Bijlage: collegebericht stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
Datum: 5 februari 2021 
 
Onderwerp: stand van zaken steunpakketten ‘Tozo’ en ‘Tonk’ in Heemstede 
 
Landelijke steunpakketten ‘banen en economie’ (Tozo en Tonk) 
Sinds het begin van de coronacrisis kunnen ondernemers ondersteuning krijgen 
vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze 
landelijke maatregel voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 
als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook 
voorziet het in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg 
van de coronacrisis op te vangen. Hieronder vindt u een kort overzicht rondom de 
inzet van steunpakketten in Heemstede, met onder andere een terugblik op Tozo 
1, 2 en 3 en een vooruitzicht op het nieuwe steunpakket Tijdelijke Ondersteuning 
voor noodzakelijke kosten (TONK). 
 
Terugblik vanaf maart 2020: 
Voorafgaand aan de Tozo 1: 439 voorschotten aangevraagd in Heemstede.  
 
Tozo 1 – met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 31 mei 2020:  

 Totaal 601 aanvragen Tozo levensonderhoud in Heemstede, waarvan 512 
toegekend en 61 afgewezen. De rest is ingetrokken bijvoorbeeld i.v.m. een 
voorliggende regeling. 

 
Tozo 2 – van 1 juni tot en met 30 september 2020: 

 Invoering van de partner-inkomenstoets; 
 Iedereen moet opnieuw aanvragen (deels verkort). 
 Totaal 160 aanvragen Tozo levensonderhoud in Heemstede, waarvan 144 

toegekend en 15 afgewezen. De rest is ingetrokken. 
 
Tozo 3 – van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021: 

 Invoering vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021; 
 Iedereen moet opnieuw aanvragen (deels verkort); 
 Aanvragen met terugwerkende kracht wordt beperkter mogelijk. 
 Totaal 139 aanvragen Tozo levensonderhoud in Heemstede, waarvan 138 

toegekend en 1 afgewezen. 
 
Tozo 1,2 en 3 lening bedrijfskapitaal – van 1 maart 2020 tot en met heden: 

 Voor bedrijfskosten kan maximaal € 10.157 worden geleend tegen 2% 
rente. Aflossing start per 1 juli 2021. Over de periode januari 2021 tot en 
met juni 2021 wordt tijdelijk geen rente berekend. 

 Totaal 53 toegekende en 5 afgewezen aanvragen in Heemstede. 
 
In Heemstede hebben 78 ondernemers zowel gebruik gemaakt van Tozo 1, 2 als 
3. Waarvan 55 sinds Tozo 1 ononderbroken. 
 
Aantal uitkeringen per branche 
Vanaf de aanvraag voor Tozo 3 wordt er actief uitgevraagd in welke branche 
ondernemers werkzaam zijn. De grootste groep ondernemers met een Tozo-
uitkering geeft aan te werken in de branche ‘cultuur en sport’, waaronder de 
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evenementensector. Maar ook horeca, groothandel/detailhandel, 
advies/consultancy en persoonlijke dienstverlening scoren hoog. 
 
Tussentijdse aanpassing Tozo 3 
Vanaf 1 februari 2021 kan de aanvraag voor Tozo 3 met langere terugwerkende 
kracht worden aangevraagd. De aanpassingen hiervoor zijn inmiddels 
doorgevoerd. 
 
Tozo 4 – van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 
Ondernemers die ook na 31 maart nog niet zelfstandig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien kunnen per 1 april de Tozo 4 regeling aanvragen. De eerder 
aangekondigde vermogenstoets gaat niet door. Wel moet er weer opnieuw 
(verkort) worden aangevraagd. 
 
Heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers 
Vanaf januari 2021 is een volgende fase gestart binnen de Tozo. In deze fase 
ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te 
bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in 
loondienst. Alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat zijn 
om zonder hulp verder te komen, kunnen met hun hulpvraag bij de gemeente 
terecht. Dit geldt ook voor zelfstandigen die geen Tozo (meer) ontvangen. De 
bedoeling is dat gemeenten samen met zelfstandig ondernemers bekijken of en 
welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- 
of omscholing en heroriëntatie. Maar ook ondersteuning bij het oplossen van 
schulden. In de regio trekken we als gemeenten samen op om een zo goed 
mogelijk aanbod neer te zetten.  
 
Daarnaast is Heemstede recentelijk een overeenkomst aangegaan met “Over 
Rood”. Over Rood begeleidt ondernemers naar een financieel gezonde toekomst. 
De medewerkers van Over Rood zijn bevlogen ondernemers die andere 
ondernemers verder willen helpen. De hulp is divers en loopt van meedenken over 
nieuwe mogelijkheden om weer winst te maken, hulp bij bedrijfsadministratie, het 
aanvragen van de juiste regelingen, tot begeleiding bij het beëindigen van je 
bedrijf. De ondernemers die op dit moment Tozo 3 en ontvangen hier binnenkort 
over geïnformeerd, gevolgd door ondernemers die geen Tozo-uitkering ontvangen. 
 
Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) 
De Tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK) gaat met 
terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De TONK 
is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken 
hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en 
daardoor niet meer in hun noodzakelijke kosten kunnen voldoen.  
 
Dat kan bijvoorbeeld gelden voor werknemers die hun baan verliezen en geen 
recht (meer) hebben op een uitkering, voor zelfstandigen die vanwege de 
coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de 
Tozo kunnen maken, maar ook voor degenen die al in 2020 ingestroomd zijn in 
een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis maar voor wie de 
hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen. De TONK 
kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. 
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Het kabinet reserveert hiervoor landelijk € 130 miljoen. Dit is inclusief kosten voor 
de uitvoering. De verdeling van de middelen is nog niet bekend. Er wordt gewerkt 
aan een handreiking voor gemeenten ter ondersteuning van de lokale 
implementatie. Deze handreiking is begin februari gepubliceerd. 
 
Implementatie door gemeenten 
Voor de implementatie moeten nog verschillende stappen worden doorlopen (denk 
hierbij aan het opstellen van beleidsregels, maken aanvraagformulieren, 
aanpassing website, communicatie en voorbereiden uitvoering). De verwachting is 
dat wij rond 1 maart 2021 de TONK-aanvragen kunnen gaan behandelen.  
 
Ondernemersloket 
We zien het aantal vragen van ondernemers de laatste tijd weer toenemen. Niet 
vreemd natuurlijk nu de maatregelen langer duren en er voor sommige 
ondernemers ook weinig perspectief lijkt te zijn op de korte termijn. We zullen 
daarom binnenkort het telefonische ondernemersloket weer activeren waardoor we 
onze ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 
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