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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 daalt het aantal besmettingen minder hard, of neemt zelfs iets toe. 
De Britse virusvariant speelt hierin een rol. Om nieuwe virusvarianten en een derde 
golf onder controle te krijgen, heeft het kabinet de huidige lockdown en avondklok 
ten minste tot en met 15 maart 2021 verlengd. Wel zijn er enkele versoepelingen 
doorgevoerd met betrekking tot het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, 
contactberoepen, niet-essentiële winkels en sporten voor jongeren tot 27 jaar. Met 
betrekking tot de avondklok heeft het gerechtshof op 26 februari jl. geoordeeld dat 
deze niet op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd. Daarmee is het  
eerdere oordeel van de voorzieningsrechter over de avondklok vernietigt en blijven 
de reeds uitgeschreven boetes hierop gehandhaafd.   
 
Op het moment behoort Kennemerland tot de regio’s met de meeste besmettingen. 
Op de landelijke routekaart valt de regio in de categorie ‘zeer ernstig’ (niveau 4). In 
regio Kennemerland zijn in de periode van 18 tot en met 24 februari 1.162 nieuwe 
besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde periode om 
31 nieuwe besmettingen. In de hierop volgende periode liggen de regionale cijfers 
hoger, terwijl de lokale besmettingscijfers iets lager liggen. In de periode van 25 
februari tot en met 3 maart zijn in regio Kennemerland 1.269 nieuwe besmettingen 
bekend en in dezelfde periode in Heemstede 21 nieuwe besmettingen.  
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In de periode van 7 januari tot en met 24 februari zijn onder de inwoners van regio 
Kennemerland 24.194 vaccinaties gezet. Daarvan hebben 18.837 inwoners alleen 
nog de eerste prik ontvangen en hebben reeds 5.357 inwoners ook de tweede prik 
gehad. In Heemstede hebben in dezelfde periode 1.408 inwoners de eerste prik 
ontvangen en reeds 185 inwoners ook de tweede prik. Dit zijn alleen de cijfers van 
vaccinaties gezet door GGD’en. Vaccinaties gezet door huisartsen, ziekenhuizen 
en andere partners zijn hierin niet meegerekend.  
 
Bron- en contactonderzoek op basisscholen 
In de regio wordt het bron- en contactonderzoek (BCO) nog volledig uitgevoerd. 
Om dit ook zo volledig mogelijk te kunnen blijven uitvoeren, is voor het BCO op 
basisscholen gekozen voor een alternatieve aanpak. Zo neemt de GGD bij een 
eerste besmetting in de klas contact op met de school en neemt de school contact 
op met de ouders van alle klasgenoten. Het overige contactonderzoek rond de 
besmette leerling of leraar (huisgenoten etc.) wordt wel door de GGD uitgevoerd. 
Ter ondersteuning van deze aanpak van het BCO op basisscholen heeft de GGD 
op 1 maart jl. 4 nieuwsbrieven verstuurd. Op de basisscholen in Heemstede zijn 
sinds de heropening nog geen besmettingen of uitbraken gemeld. 
 
Vaccinatieprogramma 
Steeds meer mensen hebben reeds een vaccinatie ontvangen en het aantal 
gezette vaccinaties per dag neemt ook toe. Op dit moment vaccineert GGD 
Kennemerland rond de 1000 prikken per dag.  
 
Vervoer  
Het vervoer naar de huidige priklocatie bij Schiphol levert voor de Regiorijder en 
voor Stichting WIJ geen problemen op. Wekelijks maken zo’n 10 inwoners uit 
Heemstede gebruik van de Regiorijder en ongeveer 3 inwoners van het 
vrijwilligersvervoer door Stichting WIJ. 
 
Test- en vaccinatielocaties 
De GGD werkt op dit moment aan de realisatie van twee grote gecombineerde 
test- en vaccinatielocaties in Haarlem (Kennemersporthal) en Beverwijk (Bazaar) 
en drie ondersteunende locaties in Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort. Daarmee 
ontstaat een vaccinatievolume dat ruim voldoende is om te kunnen voorzien aan 
de landelijke vraag. Ook voor de testcapaciteit is het nodig om uit te breiden, 
omdat eind maart de testlocaties Vijfhuizen en Haarlem-Waarderpolder zullen 
sluiten. De voorbereidingen met de nieuwe test- en vaccinatielocaties verlopen 
voorspoedig.  
 
Webinars vaccinatie 
Voor raadsleden organiseert de GGD drie webinars over vaccinaties. De webinars 
zijn bedoeld als een technisch-inhoudelijke briefing. Twee webinars hebben reeds 
plaatsgevonden op 17 en 23 februari. Op donderdagavond 10 maart staat de 
derde en laatste webinar gepland. De uitnodiging is reeds via de griffie verspreid.  
 
Landelijke Verkiezingen   
De landelijke kiesraad heeft een aantal maatregelen opgesteld waar stembureaus 
aan moeten voldoen om het risico op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te 
houden. Er gelden instructies voor de inrichting van stemlokalen, maar ook voor 
bijvoorbeeld tellocaties. Stembureauleden krijgen de mogelijkheid om zich 



 Collegebericht 

Collegevergadering:  09 maart 2021 

 

Pagina 3 van 5 
799792 

voorafgaand aan hun werkzaamheden op het stembureau te laten testen. Dit is op 
geheel vrijwillige basis en kan zonder dat iemand klachten heeft. Gemeenten 
hebben van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een brief ontvangen voor 
stembureauleden waarin vermeld staat hoe en wanneer zij een test kunnen 
aanvragen. Meer informatie op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-
kamer/corona-maatregelen-tweede-kamerverkiezing-2021.  
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken is het relatief rustig geweest in de winkelgebieden van 
Heemstede. Het afhalen met Click & Collect geeft geen problemen en de aanloop 
van bezoekers valt mee. Vanwege de voorjaarsvakantie en het mooie weer was 
het ook doordeweeks drukker in de natuurgebieden in en rondom Heemstede. Dit 
heeft echter niet tot grote problemen geleid. Bij sommige gelegenheden was het 
nodig bezoekers te wijzen op de regels rond afhalen (‘to go’) om ervoor te zorgen 
dat mensen niet te veel bij deze locaties bleven stilstaan. De mondkapjesplicht en 
overige regelgeving worden nog steeds goed nageleefd in Heemstede. 
 
Samenleving 
Vanaf 1 maart mogen het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs (mbo) 
weer gedeeltelijk open. Hiervoor geldt dat leerlingen minimaal 1 dag per week, of 
zoveel als mogelijk weer naar school kunnen. Ook in Heemstede hebben de 
middelbare scholen hun deuren weer geopend.  
Vanaf 3 maart mogen kleinschalige, beheerde speeltuinen in de openlucht weer 
open onder voorwaarden. Voor Heemstede betekent dit dat speeltuin Groenendaal 
open mag, mits de huidige maatregelen worden nageleefd en bijbehorende horeca 
en toiletten gesloten blijven.  
 
Huisvesting en begeleiding van statushouders 
Momenteel wachten veel statushouders in Asielzoekerscentra op een woning in de 
gemeente waaraan ze gekoppeld zijn in het kader van de taakstelling. Ondanks de 
lockdown, heeft de gemeente Heemstede in samenwerking met vluchtelingenwerk 
en de woningcorporaties deze mensen op een veilige manier kunnen huisvesten. 
De huisvesting van de geplaatste statushouders heeft daardoor geen vertraging 
opgelopen. Doordat de winkels gesloten zijn, is wel vertraging opgelopen bij het 
inrichten van de woningen en moest de inboedel online worden ingekocht. 
 
Voor statushouders die reeds in Heemstede woonden vóór de virusuitbraak is het 
een lastig jaar geweest. Het missen van taallessen en onderlinge ontmoetingen 
zorgt ervoor dat de spreek- en luistervaardigheid achteruit gaan. Al 6 maanden zijn 
er geen inburgeringsexamens afgenomen en zijn de taalscholen voor alle groepen 
gesloten of overgestapt naar online lesgeven. Om de online lessen te kunnen 
volgen, heeft de gemeente vanuit de bijzondere bijstand de gelegenheid geboden 
om een laptop aan te schaffen in de vorm van een lening. Voor de nieuwkomers is 
het budget van de woninginrichting (wat ook als lening wordt verstrekt) opgehoogd 
met € 400 per volwassene. De taalscholen mogen hier niet meer in voorzien vanuit 
de lening voor de inburgering bij DUO. 
 
In samenwerking met het Platform voor Integratie Heemstede, heeft de gemeente 
de taalsoos op Plein1 voortgezet. Kwetsbare anderstaligen krijgen de gelegenheid 
om 1 keer per week met elkaar in gesprek te gaan en de woordenschat uit te 
breiden. Ook de statushouders die deelnemen aan een training ‘Perspectief op 
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Werk’ van Netwerk Pro hebben behoefte aan ontmoeting. Na enkele maanden 
online sessies te hebben gehad gaan zij deze maand live in een kleine setting 
pitches en participatie- en sollicitatiegesprekken oefenen. Daarnaast wordt met 
een extra taalboost geprobeerd ze weer aangehaakt te krijgen bij het benodigde 
taalniveau voor de inburgeringsexamens. 
 
Jeugd aan Zet – Wintereditie 2020/2021 
Na een geslaagde serie in de kerstvakantie, heeft de gemeente in samenwerking 
met Stichting Epic Youth weer een succesvolle reeks online activiteiten in aanloop 
naar de voorjaarsvakantie en tijdens de voorjaarsvakantie georganiseerd voor de 
jongeren in Heemstede. Waaronder een Rocket League toernooi, een Just Dance 
event en een Fortnite toernooi. Daarbij hebben de jongeren zelf grotendeels de 
organisatie op zich genomen. Daarnaast heeft de gemeente in samenwerking met 
reclame- en communicatiebureau Amazing, een online escaperoom georganiseerd 
voor lokale jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Het spel wordt gespeeld in teams 
van 2 tot en met 8 spelers en het is te spelen in ieder geval tot en met 11 april.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Vanaf woensdag 3 maart is het voor de detailhandel mogelijk om op afspraak weer 
klanten te ontvangen. Naast de verwachting dat er meer omzet binnen zal komen, 
geven de winkeliers ook aan blij te zijn weer contact met klanten te kunnen hebben 
voor het geven van advies of om gewoon een praatje te maken. Onder andere via 
de sociale media proberen winkeliers mensen te motiveren een afspraak te maken 
om bij hun te komen winkelen. Tevens heeft de winkeliersvereniging in Heemstede 
(WCH) een website opgezet voor lokale ondernemers, waarmee de ondernemers 
een gezamenlijk platform hebben waarop ze met elkaar kunnen communiceren.  
 
Op dinsdag 2 maart was een landelijke horeca actie aangekondigd waarbij de 
horeca werd opgeroepen de terrassen te openen. Een protest waarbij de terrassen 
niet voor publiek toegankelijk zouden zijn, maar het terras wel neergezet zou 
worden. De gemeente heeft met een aantal horecaondernemers gesproken, maar 
geen van onze ondernemers was van plan hieraan mee te doen en de actie is in 
Heemstede dan ook uit gebleven. 
 
Ondernemersloket 
Op 1 maart is het corona ondernemersloket weer opgestart. Het ondernemersloket 
dient als aanspreekpunt van de gemeente voor vragen over overheidsmaatregelen 
(rijk, provincie en lokaal) en alles waar ondernemers tegenaan lopen.  
 
Verdiepend Onderzoek  
De nieuwe editie van de Regionale Corona Impact Monitor (kwantitatief onderzoek) 
wordt eind februari verwacht. In maart zal deze ‘februari editie’ ter kennisname 
worden aangeboden aan de raad.  
 
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  
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Landelijke verkiezingen 
De campagne rond de landelijke verkiezingen is gestart. Informatie hierover is 
terug te vinden op de gemeentewebsite: https://www.heemstede.nl/verkiezingen.  
 
Start Ondernemersloket 
Meer over het ondernemersloket te vinden op de sociale kanalen en de website 
van de gemeente: https://www.heemstede.nl/coronaloket-voor-ondernemers.  
 
Activiteiten voor jongeren en voor ouderen 
Verschillende initiatieven worden gedeeld die ontwikkeld zijn door partners voor 
jongeren en ouderen op het gebied van eenzaamheid en depressie, zoals het 
project ‘achter de voordeur’ van WIJ Heemstede, CJG activiteiten en andere  
activiteiten voor de jeugd. 
 
GGD campagne ‘ik ben niet alleen’ 
Aan de hand van de GGD campagne ‘ik ben niet alleen’ – met aandacht voor 
eenzaamheid en depressie bij ouderen, volwassenen en jongeren – wordt 
inzichtelijk gemaakt dat er in Heemstede ook hulp en ondersteuning is. Wij delen 
de campagnebeelden en geven een lokale boodschap mee met een link naar: 
https://www.wijmakenheemstede.nl/samen-tegen-corona  
 
Complimentendag  
De burgemeester en wethouders hebben ieder een compliment uitgedeeld aan 
inwoners, lokale ondernemers, buitendienstmedewerkers en HBC/Hageveld 
college. Dit is gedeeld via de sociale kanalen en via een nieuwsbericht op de 
website https://www.heemstede.nl/actueel/1-maart-nationale-complimentendag-
aan-wie-geeft-u-een-compliment. Het bericht is ook overgenomen door 
Heemsteedsecourant.nl, waarop het op dit moment één van de meest gelezen 
artikelen is.  
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