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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 ligt het aantal besmettingen hoog. We beginnen over de piek van 
de derde golf heen te raken, maar tegelijkertijd liggen de ziekenhuizen net zo vol 
als tijdens de eerste golf een jaar geleden. Dit gaf het kabinet aanleiding om geen 
versoepelingen af te kondigen op de persconferentie van 13 april jl. Uitzondering 
hierop vormt de heropening van de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO mag 
vanaf 19 april weer open onder dezelfde voorwaarden als de basisscholen. Wel 
introduceert het kabinet een ‘openingsplan’ om de samenleving stap voor stap en 
op een veilige manier te kunnen heropenen, mits de cijfers dit toelaten. Tot die tijd 
blijven de huidige maatregelen en avondklok onveranderd gelden. 
 
Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland in de categorie ‘zeer ernstig’ 
(niveau 4). In regio Kennemerland zijn in de periode van 1 tot en met 7 april 1.466 
nieuwe besmettingen bekend. Voor Heemstede specifiek gaat het in dezelfde 
periode om 79 nieuwe besmettingen, waarvan de meeste in de leeftijd 0-12 jaar 
(30 gevallen). In de hierop volgende periode liggen zowel de regionale en de lokale 
cijfers iets lager. In de periode van 8 tot en met 14 april zijn in Kennemerland 1.445 
nieuwe besmettingen bekend en in dezelfde periode in Heemstede 67 nieuwe 
besmettingen. In de tweede week van april is één Heemstedenaar aan het 
coronavirus overleden.  
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In de afgelopen twee weken is één cluster van meer dan tien besmettingen gemeld 
op een basisschool in Heemstede. In de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn geen 
clusters gemeld. Daar neemt het aantal besmettingen duidelijk af naarmate er 
steeds meer bewoners gevaccineerd zijn. 
 
In de periode van 7 januari tot en met 7 april zijn onder de inwoners van regio 
Kennemerland 41.590 vaccinaties gezet. Daarvan hebben 22.323 inwoners alleen 
de eerste prik ontvangen en hebben reeds 19.267 inwoners ook de tweede prik 
gehad. In Heemstede hebben in dezelfde periode 3.058 inwoners een vaccinatie 
ontvangen, waarvan 1.545 inwoners alleen de eerste prik hebben gekregen en 
1.513 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. De regionale en lokale vaccinatiecijfers liggen lager 
dan in het vorige collegebericht. De reden hiervoor is dat er vanaf dit moment het 
aantal gevaccineerde personen worden gemeld in plaats van het aantal gezette 
vaccinaties onder inwoners van Kennemerland en Heemstede. 
 
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 uitgebreid. Opgebouwde kennis en 
routine maakt dat er makkelijker geschakeld kan worden tussen de verschillende 
niveaus van het BCO.  
 
Test- en vaccinatielocaties 
Inwoners kunnen zich laten testen in Haarlem, Beverwijk, Zandvoort, de XL locatie 
op Schiphol en in de mobiele testbus. Er is ruim voldoende testcapaciteit en er kan 
nog meer uitgebreid worden. Het testproces levert geen knelpunten op. Voor de 
komende feestdagen (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. 
 
Pilots testen voor toegang tot evenementen  
Landelijk starten in april 2021 in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met 
testbewijzen. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang een 
bewijs zien van een negatieve coronatest. Deze pilots worden georganiseerd om te 
onderzoeken hoe de inzet van testbewijzen werkt ten aanzien van de testlogistiek, 
infrastructuur, ICT en de testbereidheid. Zo kunnen coronatests helpen om de 
samenleving en de economie weer te openen. Voor deze pilots zijn speciale 
teststraten ingericht. In de landelijke tijdlijn zijn ook de voorgenomen pilots in 
Kennemerland opgenomen. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/07/overzicht-pilots-
april-testen-voor-toegang  
 
Vaccinatieprogramma 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde 
waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de 
Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende 
doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest 
actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/07/overzicht-pilots-april-testen-voor-toegang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/07/overzicht-pilots-april-testen-voor-toegang
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Vervoer naar vaccinatielocaties 
Het aantal ritten van de Regiorijder voor vaccinatievervoer naar de priklocaties is 
afgelopen week afgenomen. Het overgrote deel (ca. 85%) van de gebruikers heeft 
een WMO pas. 
 

 
 
 
Vaccinatie door huisartsen 
Huisartsen in de regio zijn gestart met het vaccineren van de doelgroep 60-64 jaar 
met het AstraZeneca vaccin. Vanwege de stop op het vaccineren met AstraZeneca 
bij mensen onder de 60 jaar, kunnen de huisartsen nog niet starten met vaccinatie 
van groepen met een hoog risico op een ernstig beloop van een Covid-19 infectie. 
Hiervoor stonden twee groepen op de planning waarvan de afspraken om die 
reden zijn afgezegd. Dit betreft de groepen met zwaar overgewicht (met een BMI 
van 40 of hoger) en met het syndroom van Down die thuis wonen (18 – 64 jaar).  
 
Een groot deel van de huisartsen werken samen op een centrale locatie. De 
Heemsteedse huisartsen vaccineren in de eigen praktijk of maken gebruik van de 
GGD locatie in de Kennemer Sporthal in Haarlem. 
 
Dak- en thuislozen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang  
De GGD'en hebben opdracht gekregen regie te voeren op het vaccineren van de 
doelgroep dak- en thuislozen (inclusief niet gedocumenteerde personen, EU-
migranten zonder werk en woning, zwerfjongeren) en vrouwenopvang. Landelijk 
gaat het om een groep van circa 40.000 mensen. De vaccinatie start in mei/juni, 
onder voorbehoud van het aantal beschikbare vaccins en de uitvoerbaarheid. 
 
Online Chatsessie ‘vaccineren’ 
Op 20 april vanaf 16.30 uur kunnen inwoners van Heemstede via facebook online 
vragen stellen aan een GGD arts en een huisarts over vaccineren. Gastheer 
wethouder Sjaak Struijf zal de vragen die via de chat gesteld worden voorleggen 
aan beide artsen. De sessie vindt plaats vanuit de Raadzaal op het gemeentehuis, 
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waar het wordt opgenomen door Haarlem105 en via Facebook wordt gestreamd. 
Inwoners worden voor deelname uitgenodigd via de gemeentelijke website, social 
media en via De Heemsteder. Vragen kunnen ook vooraf worden ingestuurd: 
https://www.facebook.com/147248075354203/posts/3923887401023566/?d=n 
 
Veiligheid en handhaving 
Het paasweekend is rustig verlopen. De natuurgebieden in en rondom Heemstede 
worden nog steeds goed bezocht door wandelaars en sporters. Dit heeft echter 
geen problemen opgeleverd. Ook in de winkelgebieden van Heemstede was het 
de afgelopen weken relatief druk. In de winkels houden ondernemers zich goed 
aan de maatregelen.  
 
Samenleving 
Heropening BSO 
Vanaf maandag 19 april mag de buitenschoolse opvang (BSO) weer open onder 
dezelfde voorwaarden als de basisscholen. Ook in Heemstede zal de BSO weer 
opengaan. Voor de volledige heropening van de BSO’s worden houders dringend 
geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen waarin zij beschrijven welke 
aanvullende maatregelen worden getroffen, waarbij het Generiek Kader van het 
RIVM zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De brancheorganisaties 
kinderopvang hebben in samenspraak met SZW een handreiking opgesteld die 
houders kunnen gebruiken om per BSO locatie een specifiek plan op te stellen met 
maatregelen om het mixen van verschillende groepen kinderen en medewerkers 
waar mogelijk te beperken. Door het mixen van groepen in te perken wordt de 
kans op besmettingen verkleind en zijn de gevolgen van quarantaines als gevolg 
van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er een positieve testuitslag is. 
 
Steunpakket van € 200 miljoen ter bestrijding van corona-effecten  
Landelijk wordt een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van € 200 
miljoen ter beschikking gesteld voor maatregelen om het sociale en mentale 
welzijn en de leefstijl van mensen te bevorderen die door alle coronamaatregelen 
in het gedrang zijn gekomen.  
 
Deltaplan Jeugd  
Vanwege toenemende zorgen over de (mentale) gezondheid van jongeren als 
gevolg van de coronapandemie en de lockdown, is vanuit de wethouders Jeugd en 
verscheidene gemeenten een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Deze 
brandbrief bevat de oproep om een actieplan te ontwikkelen voor deze doelgroep. 
De brief is mede ondertekend door onder andere de VNG, Jeugdzorg Nederland 
en Sociaal Werk Nederland. Om de jongeren in Nederland meer perspectief te 
bieden, is er het zogeheten ‘Deltaplan Jeugd’ in de maak met als doel de 
coronaschade op het mentaal welzijn van jongeren op korte termijn te beperken.  
 
Jeugdactiviteiten – online escaperoom  
De speeltermijn van de online escaperoom ‘Maria’s Villa’ is verlengd tot en met 24 
mei 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. 
 

https://www.facebook.com/147248075354203/posts/3923887401023566/?d=n
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/4/13/handreiking-voor-locatie-specifiek-plan-heropening-bso
about:blank
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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  
 
Online chatsessie via Facebook over vaccineren (dinsdag 20 april) 
Op 20 april vanaf 16.30 uur kunnen inwoners van Heemstede via facebook online 
vragen stellen aan een GGD arts en een huisarts over vaccineren. Meer informatie 
hierover is terug te vinden onder het kopje ‘vaccinatieprogramma’. 
  
Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’  
Vaccineren is de uitweg naar versoepelingen en de bestrijding van het coronavirus. 
Vanaf mei 2021 staan de vaccinaties gepland voor de grote bulk 18-60 jarigen en 
het doel is om iedereen voor 1 juli de eerste prik te hebben gegeven. In die periode 
zullen in Heemstede posters te zien zijn waarop verschillende lokale boegbeelden 
hun mouw opstropen en aangeven waarom zij zich laten vaccineren (bijvoorbeeld 
om weer naar het theater te kunnen gaan). Ook de leden van het College B&W 
zullen op de posters te zien zijn. Bij de inzet van de posters wordt rekening 
gehouden met de leeftijdscategorie die op dat moment voor vaccinatie aan de 
beurt is (eerst 55+, dan 40+, etc.) en het boegbeeld dat daarbij aansluit. Het 
plaatsen van de posters vanaf mei wordt in overleg met de GGD ingepland. 
 
Toolkit voor heropening terrassen en winkels 
Vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een toolkit ontwikkeld die de 
gemeenten in overleg met lokale ondernemers kunnen inzetten om de heropening 
van terrassen en winkels op een veilige manier te laten verlopen. De toolkit bestaat 
onder andere uit promotiemateriaal, de inhuur van stewards of hosts, en signs voor 
op straat. Ook de ondernemers zelf kunnen van de toolkit gebruikmaken. Er wordt 
gekeken of de toolkit gezamenlijk met de andere gemeenten uit de regio kan 
worden ingekocht. 
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