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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 stijgt het aantal besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnamen 
en de druk op de zorg neemt toe. Dit gaf het kabinet aanleiding om op 23 maart jl. 
géén versoepelingen af te kondigen, maar de huidige lockdown en avondklok ten 
minste tot en met 20 april 2021 te verlengen. De zomertijd en de langer wordende 
dagen, zijn wel reden geweest om de avondklok per 31 maart te verschuiven naar 
ingang vanaf 22.00 uur ’s avonds (tot 04.30 uur). Daarnaast is ook het negatieve 
reisadvies voor niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland verlengd tot en met 
15 mei. Voor de hoger onderwijsinstellingen komt er wel enige versoepeling. Vanaf 
26 april is het mogelijk weer studenten toe te laten (één dag per week), mits de 
instellingen dit met zelftests kunnen regelen.  
 
Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland in de categorie ‘zeer ernstig’ 
(niveau 4). In Kennemerland zijn in de periode van 18 tot en met 24 maart 1.725 
nieuwe besmettingen bekend. In deze periode lag het aantal besmettingen in de 
regio naar verhouding het hoogst in de hele categorie 0-39 jaar. Voor Heemstede 
specifiek gaat het in dezelfde periode om 69 nieuwe besmettingen, waarvan 23 
besmettingen in de leeftijdscategorie 0-12 jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met 
het aangescherpte testbeleid op scholen. Meer kinderen laten zich testen. Dit heeft 
ook als gevolg dat op de scholen meer clusters worden gezien. In Heemstede zijn 
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sinds de heropening van de scholen in februari en maart een aantal clusters 
geweest op een tweetal scholen. 
 
In de hierop volgende periode van 25 tot en met 31 maart zijn zowel de regionale 
en de lokale cijfers ongeveer gelijk gebleven. In deze periode zijn in Kennemerland 
1.700 nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 70 
nieuwe besmettingen. De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in de 
huiselijke sfeer, door bezoek aan huis en op de werkplek. 
 
In de periode van 7 januari tot en met 24 maart zijn onder de inwoners van regio 
Kennemerland 44.478 vaccinaties gezet. Daarvan hebben 31.361 inwoners alleen 
de eerste prik ontvangen en hebben reeds 13.117 inwoners ook de tweede prik 
gehad. In Heemstede hebben in dezelfde periode 3.283 inwoners een vaccinatie 
ontvangen, waarvan 2.331 inwoners alleen de eerste prik hebben gekregen en 952 
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 (BCO)  
Door de groei van het aantal positief geteste personen kan het BCO niet volledig 
worden uitgevoerd. Dat betekent dat positief geteste personen gevraagd worden 
zelf, met informatie en advies van de GGD, hun netwerk te informeren. Zodra de 
aantallen het toelaten wordt het BCO weer opgeschaald. Opgebouwde kennis en 
routine maakt dat er makkelijker geschakeld kan worden tussen de verschillende 
niveaus van het BCO.  
 
Het bron- en contactonderzoek toont een toename van clusters op scholen, zowel 
op de basisscholen als op het voortgezet onderwijs. Dit vindt vooral zijn oorzaak in 
het gewijzigde beleid dat bij een vastgestelde besmetting op school een hele klas 
in quarantaine gaat en getest worden. Dit leidt tot een ander, maar ook beter beeld 
van de situatie. Het algemene beeld van het aantal besmettingen in de verpleeg- 
en verzorgingshuizen is positiever. Daar neemt het aantal besmettingen duidelijk af 
naarmate er steeds meer bewoners gevaccineerd zijn. 
 
Test- en vaccinatielocaties 
In de regio neemt het aantal testafnamen toe. Dit levert geen knelpunten op en er 
is ruim voldoende testcapaciteit. Op 22 maart is de test- en vaccinatielocatie op het 
parkeerterrein van de Bazaar in Beverwijk volledig in gebruik genomen. De locatie 
is geopend van 09.00 tot 16.30 uur, met uitzondering van maandag en vrijdag (dan 
is hij open van 12.30 tot 20.00 uur). Op 29 maart is de mobiele vaccinatielocatie in 
Zandvoort geopend voor zeven dagen per week van 09.00 tot 16.30 uur. Deze 
mobiele locatie blijft hier voor tien weken staan. Ook de voorbereidingen voor de 
vaccinatielocaties in IJmuiden en Uitgeest zijn in volle gang. De verwachting is dat 
de locatie in IJmuiden op 12 april opengaat en de locatie in Uitgeest op 13 april.  
 
Voor de komende feestdagen (Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en 
Pinksteren) gelden de reguliere openingstijden voor de verschillende locaties, het 
maken van een test- of vaccinatie afspraak en het bron- en contactonderzoek. 
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Quarantainecoach 
Op 1 februari 2021 zijn de GGD’en, het Rode Kruis en het ministerie van VWS in 
de regio’s Drenthe en Kennemerland een pilot gestart met ‘quarantainecoaches’. 
Na een succesvolle pilot is besloten om de quarantainecoaches ook landelijk in te 
zetten. De coaches ondersteunen mensen die psychische of praktische problemen 
ervaren tijdens de quarantaine. Dit is een aanvulling op de begeleiding en hulp die 
er al was voor mensen in quarantaine. Meer informatie hierover is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/quarantainecoaches-
landelijk-actief 
 
Maatregelen na diefstal data  
Op 25 januari 2021 berichtte RTL Nieuws over data diefstal uit ICT systemen die 
GGD GHOR Nederland en de GGD’en gebruiken voor de coronabestrijding. Naar 
aanleiding daarvan is onder verantwoordelijkheid van de GGD direct aangifte 
gedaan bij de politie en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
Uit onderzoek van de politie blijkt dat tot nu toe data van ongeveer 1000 
Nederlanders gestolen zijn, waarvan 19 woonachtig in Kennemerland. De 
gedupeerden hebben op vrijdag 19 maart een brief ontvangen waarin zij op de 
hoogte zijn gesteld. De brief bevat een verwijzing naar de website van GGD GHOR 
Nederland waarop veelgestelde vragen en antwoorden te vinden zijn en een 
telefoonnummer via welke betrokkenen nadere informatie kunnen krijgen. 
Momenteel is in het land één geval bekend waarbij de diefstal daadwerkelijk tot 
identiteitsfraude heeft geleid. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. De GGD’en 
hebben naar aanleiding van de datadiefstal maatregelen genomen om dit in de 
toekomst te voorkomen. 
 
Vaccinatieprogramma 
Afgelopen week startte een aantal ziekenhuizen in onze regio met het vaccineren 
van de medisch geprioriteerde doelgroepen. De overige ziekenhuizen volgen de 
komende weken. De meeste patiënten die hiervoor in aanmerking komen, hebben 
reeds een uitnodiging ontvangen. Daarnaast is de eerste vaccinatieronde van de 
cliënten in de kleinschalige woonvormen door huisartsen afgerond. De GGD zelf is 
op dit moment bezig met het vaccineren van de leeftijdscategorie 75+. Hoewel er 
nog een grote afhankelijkheid is van het beschikbaar komen van vaccins, zijn de 
GGD’en er klaar voor om toe te werken naar 1,5 miljoen prikken per week in juni. 
Er wordt fasegewijs opgeschaald. 
 
AstraZeneca Vaccin 
Na het oordeel van Het Europees Medicijnagentschap (EMA) dat het AstraZeneca  
vaccin veilig is en het hierop volgende startsein van de Minister, is woensdag 24 
maart weer gestart met het vaccineren met AstraZeneca. Opgelopen achterstand 
in het vaccinatieprogramma kan weer worden ingelopen. De beroering rond dit 
vaccin heeft ongetwijfeld effect op de vaccinatiebereidheid. Dit is ook terug te zien 
aan het aantal afspraken dat na afzegging opnieuw is ingepland. 
 
Vervoer naar vaccinatielocaties 
Het aantal ritten van de Regiorijder voor vaccinatievervoer naar de priklocaties is 
afgelopen week iets afgenomen. In week 12 hebben 18 inwoners uit Heemstede 
gebruik gemaakt van het vervoer. Zie onderstaande tabel voor het overzicht van 
ritten door de Regiorijder in de hele regio: 
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Vaccinatie door huisartsen 
Naast de GGD Kennemerland gaan ook huisartsen starten met vaccineren in 
Kennemerland. Op dit moment bekijken de huisartsen samen met de GGD 
Kennemerland en gemeenten op welk gebied zij ondersteuning nodig hebben, 
zoals ten aanzien van vaccinatielocaties en in hoeverre de GGD en gemeenten 
hen hierin kan faciliteren. Op basis van de huidige protocollen moet een 
gevaccineerde persoon 15 minuten na de vaccinatie in observatie blijven. In 
combinatie met de basisregel om 1,5 meter afstand te bewaren, vraagt dit om 
grotere locaties dan een huisartsenpost of -praktijk normaliter kan leveren. Mocht 
de gemeente Heemstede gevraagd worden hierin te faciliteren dan zijn we zoveel 
als mogelijk voorbereid om op heel korte termijn aan dit verzoek te kunnen 
voldoen. 
 
Veiligheid en handhaving 
De natuurgebieden in en rondom Heemstede worden nog steeds goed bezocht. 
Met het mooie lenteweer en het Paasweekend is extra aandacht voor de drukte in 
en naar de verschillende natuurgebieden.  
 
Vorige week zijn officiële waarschuwingen uitgegaan naar drie ondernemers voor 
het niet naleven van de maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht. Over het 
algemeen worden de maatregelen echter goed nageleefd in Heemstede en houdt 
men zich goed aan de mondkapjesplicht.  
 
Samenleving 
Hoe gaat het met de jeugd? 
De afdeling Advies en Onderzoek van de GGD Kennemerland heeft de afgelopen 
periode onderzoek gedaan naar hoe het met onze jeugd gaat. Dat heeft drie 
rapporten opgeleverd: 

1. Publicatie resultaten Coronapeiling Jeugd 2021. 
2. Verdiepend onderzoek over Eenzaamheid bij de jeugd in Kennemerland. 
3. Verdiepend onderzoek over Prestatiedruk bij de jeugd in Kennemerland. 

Voor Heemstede is een afzonderlijk rapport beschikbaar. Alles is te vinden in 
de Gezondheidsatlas van de GGD. 
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Komend najaar komt er nog een extra Gezondheidsmonitor Jeugd in verband met 
de gevolgen van de coronacrisis. Alle GGD’en doen hieraan mee, zodat er ook een 
vergelijking kan worden gemaakt met het landelijke beeld. 
 
Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
Via het programma Maatschappelijke diensttijd (MDT) is de subsidie ‘Perspectief 
voor de jeugd met MDT’ opengesteld, bedoeld voor initiatieven in coronatijd. Ook 
gemeente Heemstede heeft hiervoor een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend 
en deze is inmiddels toegekend. Het betreft een subsidie van maximaal €50.000,-. 
Doel is om jongeren een perspectief te bieden in de huidige coronatijd en met 
zelfgeorganiseerde activiteiten een eigen bijdrage te kunnen laten leveren aan de 
samenleving. 
 
Jeugdactiviteiten – online escaperoom  
Meedoen met de online escaperoom ‘Maria’s Villa’ kan nog tot en met 11 april 
2021. In samenwerking met reclame- en communicatiebureau Amazing, heeft de 
gemeente deze 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. 

Inschrijven kan via: www.mariasvilla.nl/heemstede. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Lokale Steunmaatregelen  
Op dinsdag 23 maart zijn door het college een aantal besluiten genomen met 
betrekking tot de uitbreiding en continueren van lokale steunmaatregelen voor 
ondernemers. De maatregelen zijn gedeeld met de ondernemers en worden goed 
ontvangen. Het gaat om de volgende steunmaatregelen: 

- De precariobelasting voor terrassen en uitstallingen wordt tot 1 juli 2021 
met 100% verlaagd. Aan het eind van het tweede kwartaal wordt gekeken 
of deze maatregel mogelijk nog verlengd moet worden.  

- Voor de weekmarkt betalen alleen de kraamhouders die daadwerkelijk op 
de markt staan; de non-food kramen hoeven zolang zij noodgedwongen 
gesloten zijn het verschuldigde marktgeld niet te betalen.  

- Ondernemers die hun pand van de gemeente huren kunnen een korting op 
de huur krijgen van maximaal 50% (afhankelijk van de invloed die de 
coronamaatregelen op hun inkomsten hebben gehad). 

 
Daarnaast wordt de raad voorgesteld een herstelsubsidie in het leven te roepen 
voor ondernemers in de diverse winkelgebieden. Het gaat om een subsidie van  
€ 50.000, bedoeld voor initiatieven en activiteiten die een bijdrage leveren aan het 
herstel van het ondernemersklimaat in de winkelgebieden.  
 
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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Er is een persbericht uitgegaan over de uitbreiding en voortzetting van lokale 
steunmaatregelen voor ondernemers in Heemstede. Dit bericht is gedeeld met de 
verschillende lokale kranten:  
 
https://www.heemsteder.nl/raadsvoorstel-lokale-steunmaatregelen-corona-in-
commissie-samenleving/  
 
https://heemstede.nieuws.nl/gemeente/44217/college-van-burgemeester-en-
wethouders-van-heemstede-stellen-een-verlenging-en-uitbreiding-voor-van-lokale-
steunmaatregelen/  
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