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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 
Er is een nieuwe fase aangebroken in de coronacrisis. Het vaccinatieprogramma 
loopt gestaag. De basisregels blijven voorlopig nog gelden, terwijl de samenleving 
steeds verder weer opengaat. De versoepelingen worden op regionaal en lokaal 
niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen door de gemeente begeleid. De gemeente heeft een rol in signalering 
en monitoring, maar ook in het leveren van maatwerk en extra ondersteuning aan 
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 sprake van een positieve trend. Het aantal besmettingen daalt 
en ook het aantal ziekenhuisopnamen neemt verder af. Het Landelijke Netwerk 
Acute Zorg heeft besloten de landelijke ondergrens van beschikbare IC-capaciteit 
per 14 juni los te laten. Vanaf die datum is het aan de regio’s zelf om de eigen IC-
capaciteit te bepalen, onder voorwaarde dat er voldoende capaciteit voor COVID-
patiënten beschikbaar blijft. Het vaccinatieprogramma en het blijven volgen van de 
basismaatregelen dragen bij aan de voortzetting van de positieve trend in het hele 
land. Als deze trend zich doorzet, overweegt het kabinet de volgende stap (stap 4) 
in het heropeningsplan te vervroegen. 
 
Op de landelijke risicokaart is regio Kennemerland twee niveaus gezakt en valt nu 
in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2, www.coronadashboard.rijksoverheid.nl). In de 
regio zijn in de periode van 3 tot en met 9 juni 305 nieuwe besmettingen bekend. In 
Heemstede specifiek gaat het ook goed met het aantal besmettingen. In dezelfde 
periode van 3 tot en met 9 juni zijn er 11 nieuwe besmettingen bekend. De meest 
recente cijfers zijn te vinden op het coronadashboard van de Rijksoverheid. 
 
Vanwege een technische storing bij GGD GHOR zijn er deze week geen vaccinatie 
gegevens beschikbaar. Wel kan er een benadering worden gegeven van het aantal 
gevaccineerde inwoners woonachtig in regio Kennemerland. In Kennemerland zijn 
in de periode van 7 januari tot en met 9 juni naar schatting 175.427 inwoners met 
tenminste 1 prik gevaccineerd. Dit zijn alleen de cijfers van vaccinaties gezet door 

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


 Collegebericht 

Collegevergadering:  22 juni 2021 

 

Pagina 2 van 5 
858739 

GGD’en. Vaccinaties gezet door huisartsen, ziekenhuizen en andere partners zijn 
hierin niet meegerekend. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
In de regio is het aantal testen de afgelopen weken verder afgenomen. De afname 
is mogelijk te verklaren door een afname in testbereidheid en de beschikbaarheid 
van zelftesten. Het bron- en contactonderzoek kan op het moment volledig worden 
uitgevoerd.  
 
Test- en vaccinatielocaties 
Inwoners kunnen zich laten testen op twee locaties in Haarlem, in Beverwijk, de XL 
locatie op Schiphol, in de mobiele ‘testbus’ of in bijzondere gevallen thuis. Er is 
sprake van ruim voldoende testcapaciteit. Voor een vaccinatie kunnen inwoners 
terecht in Haarlem, Uitgeest, IJmuiden, Beverwijk en Schiphol. 
 
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  
 
Met één vaccinatie beschermd na doorgemaakte COVID-19 infectie  
Wie langer dan een half jaar geleden met het coronavirus besmet is geraakt, heeft 
maar één vaccinatie nodig om beschermd te zijn tegen COVID-19. De Minister van 
VWS heeft dit advies overgenomen van het Outbreak Management Team (OMT). 
Het eerdere besluit dat de besmetting maximaal een half jaar vóór de eerste 
vaccinatie moet zijn doorgemaakt, komt hiermee te vervallen. Mensen kunnen de 
afspraak voor de tweede vaccinatie zelf afzeggen. 
 
Vaccinatieregistratie in het ‘gele boekje’  
Iedereen die dat wil heeft de mogelijkheid om zijn of haar coronavaccinatie in het 
‘gele boekje’ te laten registreren. Ook mensen die al eerder een vaccinatie hebben 
ontvangen, kunnen dit alsnog bij de GGD in het vaccinatieboekje laten zetten. Dit 
geldt momenteel voor vaccinaties die door de GGD of huisarts zijn gezet. Het is de 
verwachting dat vaccinaties gezet door ziekenhuizen hieraan worden toegevoegd. 
 
Per 14 juni kan men hiervoor bij GGD Kennemerland terecht tussen 13.00-16.00 
uur bij de ‘mobiele testbus’ op één van onderstaande locaties: 
 

• Vrijdag 18 juni: Haarlem - parkeerterrein Provincie Noord-Holland  

• Zaterdag 19 juni: Nieuw-Vennep - parkeerterrein Sportplaza de Estafette 

• Zondag 20 juni: Heemstede - parkeerterrein Sportplaza Groenendaal 
 
Van belang is dat het gele vaccinatieboekje wordt meegenomen, voorzien van een 
naam en geboortedatum. Ook het vaccinatiebewijs dat wordt meegegeven na de 
coronavaccinatie moet worden meegenomen. Gele boekjes zijn niet op de locaties 
zelf verkrijgbaar.  
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EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) 
Het EU Digitaal Corona Certificaat (of ‘Digital Green Certificate’) maakt het straks 
makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen. Met dit certificaat kan worden 
aangetoond of mensen gevaccineerd zijn, recent negatief zijn getest op COVID-19, 
of immuniteit hebben opgebouwd na een recent doorgemaakte infectie. Meer 
informatie over het Digitaal Corona Certificaat is te vinden op de websites van de 
gemeente en van de Rijksoverheid. 
 
Per 15 mei zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. 
Dit zijn landen met een groen of geel reisadvies. Op de kleurenkaart van de 
Rijksoverheid is duidelijk het reisadvies per land te zien. Reizigers kunnen te 
maken krijgen met coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook 
reizigers naar Nederland kunnen te maken krijgen met verschillende verplichte 
negatieve testuitslagen. Meer informatie voor reizigers en het meest recente 
reisadvies is te vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/.  
 
Vaccinatiecampagne GGD Kennemerland  
De versnelling van de vaccinatiecampagne is ingezet. Op basis van prognoses van 
vaccinleveringen, houdt GGD Kennemerland er rekening mee dat gemiddeld 7000 
vaccins per dag kunnen worden gezet. In onderstaande Infographic is de opgave 
in Kennemerland weergegeven. De Infographic wordt wekelijks aangepast. 
 
 

 
 
Veiligheid en handhaving 
Afgelopen weken zijn er door Toezicht en Handhaving gesprekken gevoerd met 
verschillende horecaondernemers in Heemstede. Doel van de gesprekken was het 
bespreken van de regels omtrent het EK Voetbal en om te informeren hoe het met 
de ondernemers gaat.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
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Daarnaast is er in de winkelstraten van Heemstede opnieuw aandacht besteed aan 
het vrijhouden van looppaden met uitstallingen om de doorstroom van bezoekers 
te bevorderen. Hiermee wordt eveneens de toegankelijkheid voor minder validen 
bevorderd. Om ondernemers bewust te maken van eventuele knelpunten hebben 
medewerkers van team Handhaving samen met de werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede een schouw gemaakt door de winkelgebieden. 
 
Coronabanen ‘Toezicht en Handhaving’ verlengd 
De regeling ‘coronabanen handhaving en toezicht’ is verlengd tot 1 oktober 2021. 
Via deze regeling kunnen gemeenten kosten voor de tijdelijke inhuur van extra 
ondersteuning bij handhaving en toezicht over de periode vanaf 15 december 2020 
vergoed krijgen vanuit het Rijk. Het maximumbedrag per gemeente is opgenomen 
in de regeling.  
 
Samenleving 
Toezicht kinderopvang  
Tijdens de tweede lockdown is geen regulier toezicht op kinderopvang uitgevoerd. 
In deze periode was de kinderopvang slechts geopend voor noodopvang. Wel 
vond er signaalgericht toezicht plaats en zijn er vinger aan de pols gesprekken 
gevoerd. Bij het geleidelijk weer openstellen van kinderdagverblijven en BSO’s, 
vond het toezicht plaats op basis van het uitgangspunt: digitaal toezicht als het kan 
en op locatie als het moet.  
 
Gezien de versoepelingen volgt GGD Kennemerland het landelijk advies op om 
per 7 juni het toezicht kinderopvang weer op de reguliere wijze uit te voeren. Dit 
betekent dat er weer veilig en verantwoord fysiek locatiebezoek uitgevoerd kan 
worden, met inachtneming van de maatregelen. Daar waar dit niet veilig en 
verantwoord kan, vindt het onderzoek digitaal plaats.  
 
Economie en werkgelegenheid 
Horeca 
De maatregelen zijn versoepeld en veel is weer mogelijk. De terrassen zijn open 
en de horecaondernemers mogen hun gasten ook weer binnen ontvangen. Waar 
mogelijk heeft de gemeente toestemming gegeven om de terrassen te verruimen. 
Echter, zullen ook in de komende fase – waarin cafés, restaurants en terrassen 
helemaal open mogen – de verliezen van het afgelopen jaar niet volledig worden 
ingelopen.  
 
Om de horecaondernemers een extra steun in de rug te geven wordt, in navolging 
van de gemeente Zandvoort, de belastingverlaging voor terrassen en uitstallingen 
tot eind december 2021 verlengd. Tot eind december van dit jaar zal de gemeente 
geen precariobelasting voor terrassen en uitstalling in rekening brengen. Met de 
ingang van het nieuwe belastingjaar 2022 zal de heffing weer worden opgelegd.  
 
Economie 
Nu de versoepelingen elkaar snel opvolgen valt op dat er optimistische berichten in 
de pers verschijnen over de economie. De economie lijkt de komende maanden 
boven het niveau van 2019 uit te komen, het aantal faillissementen valt mee en de 
werkloosheid daalt. 
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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  
 
Op de gemeentelijke website is de afgelopen weken aandacht geweest voor ‘wijs 
op reis’ in verband met de naderende vakantieperiode. Ook is er aandacht 
gegeven aan het ‘gele boekje’ waarin inwoners alsnog (als zij al beide vaccinaties 
hebben ontvangen) hun vaccinatie kunnen laten registreren op verschillende 
locaties van de GGD ‘testbus’. Meer informatie hierover is te vinden onder 
‘vaccinatieprogramma’. 
 
Aanpassing ‘coronapagina’ gemeentelijke website 
De corona pagina’s op de gemeentelijke website worden minder vaak bezocht. Per 
1 juli zal daarom het onderwerp ‘corona’ niet meer als onderdeel van de zes tegels 
op de hoofdpagina worden genoemd, maar een niveau lager in het menu komen te 
staan. Een aantal onderwerpen die nu specifiek op de coronapagina aandacht 
krijgen, kunnen dan weer via de standaard pagina’s op de website worden 
gecommuniceerd.  
  
Vaccinatiecampagne ‘Stroop je mouw op’ 
De vaccinatieplanning loopt gestaag. Inmiddels kunnen in ieder geval mensen 
geboren tot en met het jaar 1998 gevaccineerd worden. De gemeente heeft de 
afgelopen weken meerdere posters voor de campagne ‘Stroop je mouw op’ 
gedeeld, via de sociale kanalen en in de lokale krant De Heemsteder. Afgelopen 
week is de poster gedeeld van Kevin, werkzaam bij de afdeling Toezicht en 
Handhaving van de gemeente. Deze week wordt naar verwachting de laatste 
poster in de campagne gedeeld, die van de 19-jarige Lasse. 
  

    
 

about:blank
about:blank

