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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 coronadashboard 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. Altijd op 
een verantwoorde manier, om eraan bij te dragen dat het virus ingedamd wordt. 
Inmiddels is er een nieuwe fase aangebroken. De basisregels blijven gelden, terwijl 
de samenleving stap voor stap weer open gaat. De versoepelingen begeleiden we 
op regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. De gemeente heeft een belangrijk 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 zet de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen 
door. Het einde van de derde golf is in zicht en het vaccinatietempo wordt verder 
opgeschroefd. Dit gaf het kabinet aanleiding om de volgende stap te zetten in het 
openingsplan om de samenleving op een veilige manier te heropenen. Per 5 juni 
gelden er nieuwe versoepelingen met betrekking tot thuisbezoek, sport, recreatie, 
musea en andere culturele instellingen. Ook mogen alle horecagelegenheden weer 
binnen gasten ontvangen en is de openingstijd verlengd tot 22.00 uur in de avond. 
Een volledig overzicht van de versoepelingen en de bijbehorende voorwaarden is 
te vinden op de website van de gemeente en op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-
voorwaarden-bijna-alles-open.  
 
Op de landelijke routekaart valt regio Kennemerland vooralsnog in de categorie 
‘zeer ernstig’ (niveau 4, www.coronadashboard.rijksoverheid.nl). In Kennemerland 
zijn in de periode van 20 tot en met 26 mei 546 nieuwe besmettingen bekend. In 
de hierop volgende periode liggen de regionale besmettingscijfers lager. In de 
periode van 27 mei tot en met 2 juni zijn in Kennemerland 507 nieuwe 
besmettingen bekend.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 Collegebericht 

Collegevergadering:  8 juni 2021 

 

Pagina 2 van 7 
850292 

In Heemstede specifiek zijn er in de periode van 20 tot en met 26 mei 15 nieuwe 
besmettingen bekend. In de hierop volgende periode liggen de besmettingscijfers 
in Heemstede hoger. In de periode van 27 mei tot en met 2 juni zijn er 26 nieuwe 
besmettingen bekend. In de afgelopen twee weken is er op één school in 
Heemstede een cluster gemeld van meer dan 10 besmettingen. 
 
In de periode van 7 januari tot en met 26 mei hebben in Kennemerland 127.726 
inwoners een vaccinatie ontvangen. Daarvan hebben 69.609 inwoners alleen de 
eerste prik ontvangen en 58.117 inwoners zowel de eerste en de tweede prik. In 
Heemstede hebben in dezelfde periode 7.879 inwoners een vaccinatie ontvangen, 
waarvan 3.627 inwoners alleen de eerste prik en 4.252 inwoners zowel de eerste 
en 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.  
 
In de ziekenhuizen is een inhaalslag in gang gezet om de achterstanden in te 
halen op de reguliere zorg. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
In de regio is het aantal testaanvragen verder afgenomen. De feestdagen zijn hier 
mede debet aan geweest en mogelijk speelt hierin de invoering van de zelftest ook 
een rol. Dankzij het dalende aantal besmettingen kan het bron- en 
contactonderzoek weer volledig worden uitgevoerd. Opvallend is dat er na de 
vakantieperiode weer meer besmettingen op scholen worden gemeld. 
 
Test- en vaccinatielocaties 
Inwoners kunnen zich laten testen in Haarlem (op twee locaties), Beverwijk, de XL 
locatie op Schiphol, in de mobiele ‘testbus’ of in bijzondere gevallen thuis. Er is 
sprake van ruim voldoende testcapaciteit en er kan nog meer uitgebreid worden. 
Het testproces levert geen knelpunten op. 
 
In Kennemerland zijn vaccinatielocaties in Haarlem, Uitgeest, IJmuiden, Beverwijk, 
Schiphol en tot en met 6 juni in Zandvoort. De mobiele vaccinatie unit in Zandvoort 
was een tijdelijke voorziening, vooral bedoeld als ondersteuning voor de vaccinatie 
van ouderen. Nu grootschalig vaccineren aan de orde is, hebben grotere locaties 
de voorkeur en is er geen urgentie meer om nog een decentrale voorziening in de 
lucht te houden. 
 
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 informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus  
 
Vaccinatie 16-18 jarigen met medisch hoog risico  
Jongeren met een medisch hoog risico die thuis wonen krijgen vanaf heden een 
uitnodiging voor vaccinatie. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005. 
Zij kunnen hiermee een afspraak maken bij de GGD. Zij krijgen het vaccin van 
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BioNTech/Pfizer. Jongeren uit deze groep die in een instelling wonen hebben 
afgelopen weken al een eerste vaccinatie gehad. 
 
Vaccinatie dak- en thuislozen 
In regio Kennemerland is op 2 juni gestart met het vaccineren van dak- en 
thuislozen. De afgelopen weken hebben de GGD’en in samenwerking met 
maatschappelijke partners plannen gemaakt om deze groep zo goed mogelijk te 
bereiken, te informeren en zo snel mogelijk te vaccineren. De komende weken zal 
deze groep gevaccineerd worden met het Janssen vaccin. Het vaccineren vindt 
plaats op de Maatschappelijke Opvang locaties. 
 
Versnelling vaccinatiecampagne  
De versnelling van de vaccinatiecampagne is ingezet. Op basis van prognoses van 
vaccinleveringen, houdt GGD Kennemerland er rekening mee dat in juni gemiddeld 
7000 vaccins per dag kunnen worden gezet. In de onderstaande Infographic is de 
vaccinatieopgave in Kennemerland weergegeven: 
 

 
 
Inzet Janssen vaccin 
De inzet van het Janssen vaccin is op 2 juni jl. veranderd. Het kabinet neemt het 
advies van de Gezondheidsraad over om iedereen met een geboortejaar vanaf 
1982 niet meer met Janssen te vaccineren en in plaats daarvan BioNTech/Pfizer of 
Moderna aan te bieden. Ook degenen die al een afspraak hebben staan om zich 
met Janssen te laten vaccineren, kunnen een ander vaccin kiezen. Daarvoor moet 
wel een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
 
De reden van het advies van de Gezondheidsraad is dat het Janssen vaccin 
mogelijk (in uitzonderlijke gevallen) ernstige trombose in combinatie met een laag 
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aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben. Daarnaast zijn er op het moment 
genoeg vaccins in Nederland en kunnen we ons deze verandering in de 
vaccinatiestrategie veroorloven. Volgens het RIVM levert het maximaal een week 
vertraging op in het vaccinatieprogramma.  
 
De Gezondheidsraad benadrukt dat het Janssen vaccin effectief en veilig is. De 
Minister van VWS laat daarom onderzoeken of het mogelijk is het Janssen vaccin 
als ‘keuze-optie’ te behouden voor iedereen die zich met het vaccin wil laten 
vaccineren.  
 
Vaccinatiebereidheid jongvolwassenen  
Stichting Alexander (onderzoeksbureau en kennisinstituut op het gebied van 
jongerenparticipatie) is in opdracht van GGD GHOR Nederland de afgelopen 
weken in gesprek gegaan met groepen jongvolwassenen (18-27) over hun 
keuzeproces met betrekking tot coronavaccinaties: wat zijn voor hen redenen om 
wel of niet te vaccineren, hoe maken zij een keuze, en wat en wie hebben daar 
invloed op? Resultaten van deze gesprekken worden door GGD GHOR Nederland 
gebruikt om in de communicatie naar deze doelgroep goed aan te kunnen sluiten 
op hun motivaties en percepties rondom het vaccineren. Ook in Heemstede is in 
samenwerking met WIJ Heemstede het onderzoek bij de lokale jongeren onder de 
aandacht gebracht. 
 
Vaccinatiebereidheid en keuzehulp 
Voor veel mensen in Nederland is het een vanzelfsprekendheid om zich tegen het 
coronavirus te laten vaccineren. Tegelijk is er ook een groep mensen die hierover 
twijfelt. Het kan lastig zijn om hierin een keuze te maken. Voor mensen die vragen 
of twijfels hebben over het coronavaccin, hebben TNO en het Radboud UMC een 
keuzehulp ontwikkeld. Met deze keuzehulp kunnen mensen voor zichzelf op een rij 
zetten wat voor hen belangrijk is. Op de site staat daarnaast ook een kennistest 
waarmee je aan de hand van 10 stellingen kunt ontdekken wat je van het vaccin 
weet. Kijk voor de keuzehulp op: https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl/startpagina.  
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken zijn goed verlopen in Heemstede. In de weekenden en met 
het mooie weer is het duidelijk drukker in de natuurgebieden, op de terrassen en 
op piekmomenten in de rijen voor de ijssalons. Drukke situaties leveren soms een 
uitdaging op voor de lokale ondernemers. Het algemene beeld is dat ondernemers 
goed met de maatregelen omgaan. 
 
Op 21 mei is er op de Binnenweg een kleine (onaangekondigde) demonstratie 
geweest van mensen die zich uitspraken tegen het vaccineren. Handhaving was 
ter plaatse en heeft contact gelegd. Dit is soepel en zonder problemen verlopen. 
 
Quarantaineplicht  
Vanaf 1 juni geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19 risico 
een quarantaineplicht en een verplichte negatieve (PCR)-testuitslag. Ook moeten 
zij een quarantaineverklaring bij zich hebben. Reizigers uit landen waar 
zorgwekkende virusvarianten voorkomen, moeten daarbovenop bij vertrek een 
negatieve sneltest laten zien. 
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Voor reizigers zijn er verschillende verplichte negatieve testuitslagen voor vertrek 
naar Nederland. Welke test men nodig heeft, verschilt per vervoersmiddel en is 
afhankelijk van waar men vandaan komt. Meer informatie over de 
quarantaineplicht en de verschillende negatieve testuitslagen is te vinden op de 
website van de gemeente en de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-
vakantie/reizen-naar-nederland-checklist.  
 
Samenleving 
Versoepelingen 
De versoepelingen die per 5 juni ingang vinden zijn ook van invloed op het leven in 
Heemstede. Zo mogen onder andere recreatieve en culturele instellingen weer 
open. In Heemstede specifiek geldt dit voor theater De Luifel. 
 
Heropening middelbaar onderwijs 
De middelbare scholen mogen sinds 31 mei jl. weer fysiek lesgeven aan alle 
leerlingen. Vanaf 7 juni a.s. moeten de scholen open. Scholen in de regio gaan 
daar verschillend mee om. In de media wordt daar eenzijdig over bericht en dit leidt 
ertoe dat scholen uitleg moeten geven aan het ministerie van OCW. 
  
In Heemstede is de Haemstede Barger sinds 31 mei jl. weer geheel overgegaan 
op fysiek lesgeven. Atheneum College Hageveld beraadt zich nog op de vorm 
waarin uitvoering wordt gegeven aan de heropening per 7 juni a.s. Sinds 1 maart jl. 
wordt er 50% fysiek en 50% digitaal les gegeven. De leerlingen van de 
examenklassen waren al fysiek aanwezig en alle groepen doen sinds maart mee 
aan de buitengymlessen. Daarnaast is de school alle dagen open voor kwetsbare 
leerlingen en vinden de activiteiten zoals de jaarafsluiting en groepsdagen voor alle 
leerlingen plaats op school. Of de school vanaf 7 juni volledig open gaat, is nog in 
beraad. Het Ministerie van OCW heeft een appèl gedaan op het bestuur om dit wel 
te doen. 
 
Ontwikkeling jeugdhulp in 2020 en eerste kwartaal 2021 
Zowel lokaal, regionaal als landelijk zijn er signalen dat jeugdigen in toenemende 
mate problemen zijn gaan ervaren als gevolg van de beperkingen die de 
maatregelen tegen het Coronavirus met zich meebrengen. Dit gaf aanleiding om 
de lokale ontwikkeling van het gebruik van jeugdhulp in 2020 en het eerste 
kwartaal van 2021 in beeld te brengen. Hieronder leest u de belangrijkste 
waarnemingen. 
 
Stijging vierde kwartaal 2020 
Het beeld in Heemstede laat vooral vanaf het vierde kwartaal 2020 een toename 
zien. De toename is het grootst in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar. De stijging 
heeft zich voornamelijk voorgedaan bij de Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd 
GGZ). Dit is overeenkomstig het regionale en landelijke beeld.  
 
Praktijkondersteuners Jeugd GGZ 
Sinds medio 2020 zijn in drie huisartsenpraktijken in Heemstede (door de 
gemeente gesubsidieerde) praktijkondersteuners Jeugd GGZ aanwezig. De 
praktijkondersteuners signaleren vanaf het laatste kwartaal van 2020 een toename 
van problematiek van jeugdigen die last hadden van het niet naar school gaan. De 
praktijkondersteuners geven aan dat zij hier inmiddels weer een afname bij zien; 
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vermoedelijk doordat de jeugdigen (deels) weer naar school gaan. De 
praktijkondersteuners geven ook aan dat zij meer vragen krijgen als gevolg van 
problemen in de communicatie tussen ouder en jeugdige (vooral gezinnen met 
puberkinderen). Het lukt de praktijkondersteuners om veel van deze vragen zelf op 
te pakken. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het aantal hulpvragen dat bij het CJG in 2020 en 2021 is binnengekomen, is 
ongeveer gelijk aan de jaren daarvoor. Wel kreeg het CJG vooral in het vierde 
kwartaal van 2020 veel aanmeldingen van jeugdigen waar het psychisch niet goed 
mee ging en van oplopende spanningen binnen het gezin. Ook hier zat de 
toename vooral in de doelgroep 12 tot 18 jaar. Daarnaast gaven meer gezinnen 
aan overbelast te zijn.  
 
Wachttijden aanbieders jeugdhulp 
Voor het bieden van jeugdhulp is een groot aantal aanbieders (instellingen) 
gecontracteerd. Voor de Jeugd GGZ is daarnaast een groot aantal vrijgevestigden 
en groepspraktijken gecontracteerd. De wachttijd verschilt per aanbieder (instelling 
of vrijgevestigde). Het komt hierdoor voor dat een jeugdige niet bij de aanbieder 
van voorkeur terecht kan, maar wellicht wel bij een andere aanbieder. Het is dan 
aan de jeugdige/ouders om een keuze te maken; óf wachten bij de aanbieder van 
voorkeur óf naar een andere aanbieder.  
 
Crisismeldingen 
Bij de crisisdienst (uitgevoerd door Kenter Jeugdhulp) zijn in de tweede helft van 
2020 twee crisismeldingen van Heemsteedse jeugdigen binnengekomen. Ook in 
het eerste kwartaal van 2021 zijn twee crisismeldingen binnengekomen.  
Regionaal zag Kenter Jeugdhulp vooral na de zomerperiode het aantal 
crisissituaties toenemen. Op dit moment is zowel bij de crisisdienst als bij de 
gecontracteerde aanbieders een afname van de vraag te zien.  
 
Samenwerking  
Om de samenwerking tussen alle gecontracteerde partijen – juist in geval van 
crisis – te verbeteren, worden sinds eind 2020 zowel door Kenter Jeugdhulp als 
door de gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond gezamenlijk, 
intensieve gesprekken gevoerd met de gecontracteerde partijen (instellingen en 
vrijgevestigden). 
 
Extra middelen beschikbaar  
Tenslotte wordt opgemerkt de staatssecretaris eind april bekend heeft gemaakt dat 
er landelijk extra middelen beschikbaar komen om bij te dragen aan de oplossing 
van de gesignaleerde problematiek. We zijn op dit moment nog in afwachting van 
de toegezegde uitwerking hiervan. 
 
Economie en werkgelegenheid 
Per 5 juni gelden er versoepelingen voor alle horecagelegenheden, waaronder 
cafés, restaurants en de horeca bij sportverenigingen. De versoepelingen houden 
in dat de horeca in Heemstede zowel binnen en buiten gasten mag ontvangen 
vanaf 06.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Vanzelfsprekend onder de 
voorwaarde dat men zich aan de basisregels en de voorwaarden van heropening 
blijft houden.  
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Herstelsubsidie winkelgebieden Heemstede 
Afgelopen week is de uitvoeringsregeling van de ‘corona herstelsubsidie’ 
vastgesteld door het College B&W. De subsidie is bedoeld voor corona 
gerelateerde initiatieven en activiteiten die een bijdrage leveren aan het 
economisch herstel van de drie winkelgebieden in Heemstede. Het zal gebruikt 
moeten worden voor gezamenlijk herstel en toekomstgerichte initiatieven. De 
uitvoeringsregeling is opgesteld om richtlijnen te geven en de doelstelling van de 
herstelsubsidie te waarborgen. 
 
Aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende punten: 

1. De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden en diensten/producten zijn nog 
niet ingekocht/aangeschaft. 

2. De activiteit dient ondersteund te worden door meerdere ondernemers of 
partners in de directe omgeving (collectief). 

3. De activiteit draagt bij aan het versterken van de lokale winkelgebieden 
van gemeente Heemstede of aan het herstel van de winkelgebieden. 

4. Aanvrager draagt zorg voor eventueel benodigde vergunningen, 
ontheffingen en overige toestemmingen. 

5. Aanvrager draagt zorg voor het afsluiten van eventueel benodigde 
verzekeringen. 

 
Informatie en communicatie 
Communicatie is van groot belang in tijden van de coronacrisis. Landelijke, 
regionale en lokale informatie wordt actief verspreid via de verschillende kanalen 
van de gemeente. Daarnaast wordt de website van de gemeente naar de laatste 
ontwikkelingen aangepast. Het meest recente nieuws is terug te vinden op: 
https://www.heemstede.nl/coronavirus/actuele-informatie-over-coronavirus-in-
gemeente-heemstede  
 
Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ 
De vaccinatieplanning loopt gestaag. Inmiddels is de groep geboren in de jaren tot 
en met 1982 aan de beurt voor vaccinatie. Wij hebben de afgelopen twee weken 
dan ook meerdere posters voor de campagne ‘Stroop je mouw op’ gedeeld, via de 
verschillende sociale kanalen en in de lokale krant De Heemsteder. Dit betreft de 
posters van Sjaak Struijf en Nicole Mulder (wethouders), Pieter Terpstra (dominee) 
en Henriette de Vos (gemeentesecretaris). Met deze campagne geven wij een 
lokale boodschap mee aan de landelijke vaccinatieplanning. 
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