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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar minder snel opvolgen, zal het collegebericht één 
keer per maand worden verstuurd. Voor de meest actuele ontwikkelingen van het 
virus in het land, per regio en per gemeente, verwijst het college naar het landelijke 
coronadashboard op coronadashboard.rijksoverheid.nl. Ook verwijst het college 
naar de website van de gemeente (heemstede.nl), het Rijk (rijksoverheid.nl) en van 
het RIVM (rivm.nl) voor meer actuele informatie omtrent de coronacrisis. 
 
Algemeen 
Er is een nieuwe fase aangebroken in de coronacrisis. De bevolking is grotendeels 
gevaccineerd en de samenleving gaat steeds verder open. Voor het versoepelen 
van de coronamaatregelen is niet meer het aantal besmettingen leidend, maar het 
aantal ziekenhuis/IC-opnames en de vaccinatiegraad. De versoepelingen worden 
op regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen door de gemeente begeleid. De gemeente heeft 
naast signalering en monitoring, ook een rol in het leveren van maatwerk en extra 
ondersteuning aan onder andere kwetsbare groepen, gezinnen, maatschappelijke 
instellingen, verenigingen, ZZP’ers en ondernemers. Daarnaast kijkt de gemeente 
ook vooruit, naar wat er nodig is om het herstel te bevorderen en welke kansen er 
liggen voor de toekomst. Hieronder leest u de belangrijkste gebeurtenissen van de 
afgelopen weken. 
 
Regio in beeld  
In het hele land lijkt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gestabiliseerd. 
Er is echter ook nog een aanzienlijk deel van de bevolking dat nog geen immuniteit 
heeft opgebouwd. Bij een nieuwe besmettingsgolf zou deze groep tot extra druk op 
de zorg kunnen leiden. Dit gaf het kabinet aanleiding om de 1,5 meter regel niet los 
te laten zonder tegelijkertijd ook het coronatoegangsbewijs (CTB) in te voeren. Per 
25 september geldt de 1,5 meter alleen nog als een advies en dient iedereen een 
coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan onder andere het theater, 
de horeca en professionele sportwedstrijden. Rond 1 november is er een nieuw 
weegmoment. Dan brengt het OMT een nieuw advies uit en besluit het kabinet 
over het vervolg van de coronamaatregelen. 
 
De inschaling van de Veiligheidsregio’s in risiconiveaus wordt aangepast. Er wordt 
overgestapt op een landelijke inschaling waarbij het aantal ziekenhuis/IC-opnames 
en niet het aantal besmettingen leidend is voor de coronamaatregelen. Binnenkort 
wordt hier meer over bekend gemaakt op het landelijke coronadashboard.   
 
In regio Kennemerland zijn in de periode van 30 september tot en met 6 oktober 
288 nieuwe besmettingen bekend. In de regio is 80% van de inwoners volledig en 
82% deels gevaccineerd. In Heemstede zijn in de periode van 30 september tot en 
met 6 oktober 17 nieuwe besmettingen bekend. In Heemstede is 89% van de 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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inwoners volledig en 90% deels gevaccineerd. Heemstede behoort daarmee tot de 
Nederlandse gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad.  
 
Bovengenoemde vaccinatiepercentages betreffen vaccinaties gezet door GGD’en, 
huisartsen en andere uitvoerders. Hierbij gaat het om alle inwoners vanaf 12 jaar.  
Mensen die geen toestemming hebben gegeven om informatie over hun vaccinatie 
te delen zijn hierin niet meegerekend. De daadwerkelijke vaccinatiegraad ligt 
daarom in feite hoger. De meest recente cijfers van vaccinaties en besmettingen 
(in het land, de regio en in de gemeente) zijn te vinden op het coronadashboard 
van de Rijksoverheid coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
 
Test- en Vaccinatielocaties 
Op dit moment wordt er nog op twee locaties in de regio (Schiphol en IJmuiden) 
gevaccineerd. Inwoners kunnen daar voor hun eerste prik ook zonder afspraak 
terecht. Op de locatie bij Schiphol is het vanaf 4 oktober ook mogelijk om je zonder 
afspraak te laten testen. Daarnaast onderzoekt GGD Kennemerland potentiële 
winterlocaties voor gecombineerd testen en vaccineren.  
 
Op de website van Testen voor Toegang is het mogelijk een afspraak te maken om 
je kosteloos te laten testen voor toegang tot onder andere horeca, theater en sport. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
In het hele land daalt het aantal testafnames. In de regio is vooral een daling te 
zien in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Dit is te verklaren door het gewijzigde 
quarantainebeleid in het primair onderwijs. Daarnaast tonen gedragsonderzoeken 
dat de testbereidheid bij mensen afneemt. Dertig procent van de mensen geeft aan 
een zelftest te doen bij klachten. Er is voldoende testcapaciteit en het BCO kan op 
dit moment volledig worden uitgevoerd.  
 
Gewijzigd BCO-beleid in de kinderopvang en het primair onderwijs 
Het BCO-beleid bij een besmetting in de kinderopvang of het primair onderwijs is 
per 20 september aangepast. De maatregel om een hele groep in quarantaine te 
zetten en daarmee het onderwijs te onderbreken wordt niet meer als proportioneel 
beschouwd. Kinderen en ouders worden via de school wel geïnformeerd over de 
besmetting in de klas of groep. Zij krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde 
verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat. 
Voor medewerkers in de opvang en het primair onderwijs gelden de adviezen voor 
nauwe contacten. Dit betekent dat niet-immune medewerkers een quarantaine-
advies krijgen. Als er meerdere besmettingen in een klas of groep zijn doet de 
GGD uitbraakonderzoek.  
 
‘BCO op maat’ 
De inrichting van het bron- en contactonderzoek gaat veranderen. In veel situaties 
is het BCO eenvoudiger en minder omvangrijk geworden, terwijl in een deel van de 
gevallen het juist complexer wordt en om meer maatwerk vraagt. Het RIVM-LCI en 
GGD GHOR bereiden momenteel de implementatie van ‘BCO op maat’ voor. Het 
uitgangspunt bij het ‘BCO op maat’ blijft dat de GGD’en met iedere index (positief 
geteste persoon) éénmalig telefonisch contact hebben. Dit gesprek is van belang 
voor het brononderzoek, het verzamelen van surveillancedata en het starten van 
contactonderzoek. Het inventariseren en informeren van de contacten zal steeds 
vaker door de index zelf gedaan worden. In het geval dat de index dit niet zelf kan 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.testenvoortoegang.org/
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doen, zal de desbetreffende GGD de contacten informeren. Naar verwachting zal 
in de tweede helft van oktober het ‘BCO op maat’ geïmplementeerd kunnen 
worden.  
 
Vaccinatieprogramma 
Alle 12-plussers in Nederland hebben een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen 
en kunnen een afspraak maken. Ook zonder afspraak kunnen mensen terecht bij 
de GGD. Op de website Prikken zonder afspraak zijn alle GGD vaccinatielocaties 
te vinden waar je je zonder afspraak kunt laten vaccineren tegen corona. Dit zijn 
zowel vaste als tijdelijk en/of mobiele locaties, zoals prikbussen. De mogelijkheid 
om langs te komen zonder afspraak geldt alleen voor de eerste prik en wanneer je 
nog geen vaccinatie-afspraak hebt gemaakt. 
 
Toename na invoering CTB 
Na de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) wordt een toename gezien 
in het aantal vaccinatieafspraken. De toename van de vaccinatievraag wordt direct 
gezien in het aantal daadwerkelijk gezette prikken van gemiddeld 600 naar 690 per 
dag. Het gaat om relatief gezien veel eerste prikken.  
 
Derde ‘Boosterprik’ 
Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad over het aanbieden van een 
derde prik, het zogenoemde ‘boostervaccin’. Vanaf 6 oktober worden mensen met 
een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem uitgenodigd voor een derde prik en 
worden hierover benaderd door het ziekenhuis of de medisch specialist. Voor de 
overige bevolking is een derde boostervaccinatie op dit moment nog niet nodig. De 
Gezondheidsraad adviseert wel om te anticiperen op de afnemende bescherming 
waardoor een boosterprik voor bepaalde groepen nodig zal zijn. De GGD bereidt 
zich voor op een mogelijke boostercampagne als de gezondheidssituatie daartoe 
aanleiding geeft.  
 
Project verhogen vaccinatiegraad “fijnmazig vaccineren” 
GGD Kennemerland wil samen met lokale partners de vaccinatiegraad onder haar 
inwoners verhogen en richt zich hierbij op specifieke doelgroepen en wijken waarin 
de vaccinatiegraad achterblijft. Het doel is een minimale vaccinatiegraad van 85% 
bij 18-plussers en 75% bij de leeftijdsgroep 12-17 jaar te bereiken. Daarbij zet de 
GGD zich in op het verschaffen van toegankelijke informatie en laagdrempelige 
vaccinatie. De komende weken staat de GGD met voorlichting en een mobiele 
prikbus op weekmarkten in onder andere Haarlem, Beverwijk en Velsen. Vanwege 
de hoge vaccinatiegraad in Heemstede, Uitgeest en Bloemendaal, worden daar 
vooralsnog geen acties ondernomen. 
 
Veiligheid en handhaving 
Per 25 september is het verplicht een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen bij 
een bezoek aan onder andere horeca, theaters en sportkantines. De afgelopen 
weken is Handhaving langsgegaan bij verschillende ondernemers in Heemstede 
om na te gaan of alle regels omtrent het CTB helder zijn en of de gemeente nog 
ergens in kan ondersteunen. Uit de bezoeken blijkt dat de maatregelen over het 
algemeen goed worden nageleefd. Wel merken verschillende horecazaken op dat 
het aantal bezoekers na de invoering van het CTB zou zijn teruglopen. 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
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De minister heeft financiële ondersteuning toegezegd aan gemeenten teneinde de 
handhaving rondom het coronatoegangsbewijs vorm te geven. De financiële steun 
wordt via de Veiligheidsregio onder de regionale gemeenten verdeeld op basis van 
het aantal aanwezige horeca inrichtingen per gemeente. In Heemstede wordt 
samen met de lokale ondernemers gekeken naar de beste manier om het 
toegekende budget van €43.000 te besteden. Hierover is al overleg geweest met 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de lokale horeca. KHN heeft gevraagd of 
(een deel van) dit budget kan worden ingezet voor een publiekscampagne, waarin 
bezoekers om begrip wordt gevraagd voor de ondernemer die hen vraagt een CTB 
te tonen. De gemeente zal haar uitgaven te zijner tijd aan het ministerie moeten 
verantwoorden.  

Ondersteuning bij het aanvragen van een CTB op Plein1 
Het coronatoegangsbewijs kan digitaal worden aangemaakt via de ‘CoronaCheck’ 
app of worden uitgeprint via www.CoronaCheck.nl/print. Het aanvragen van een 
CTB is niet voor iedereen even makkelijk en vanzelfsprekend. Mensen die digitaal 
minder vaardig zijn, geen smartphone en/of geen DigiD hebben, en iedereen die 
daar behoefte aan heeft, kan voor ondersteuning bij het aanvragen van een CTB 
binnenlopen op Plein1. Bij de bibliotheek is het ook mogelijk om zonder een DigiD 
een papieren coronatoegangsbewijs aan te vragen. Kijk voor meer uitleg over het 
coronatoegangsbewijs onder ‘Informatie en Communicatie’. 
 
Samenleving 
Onderzoek impact coronacrisis op publieke gezondheid  
Het RIVM, de GGD’en, GGD GHOR, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma 
Centrum (samen met het Netwerk GOR) hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: 
Integrale Gezondheids-monitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte onderzoek 
helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij 
mensen als gevolg van de coronacrisis. De Gezondheidsmonitor richt zich op de 
gezondheid van de bevolking in het algemeen en van specifieke doelgroepen. Het 
onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar.  
 
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is de eerste monitor die de GGD’en 
in het kader van deze brede monitor uitvoeren. De GGD gaat de impact van de 
coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en welzijn van jongeren in kaart brengen. 
Hiervoor vullen leerlingen in klas 2 en 4 op de middelbare school een vragenlijst in. 
Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd. De resultaten 
van dit onderzoek zijn medio 2022 beschikbaar.  
 
Lespakket ‘leren over vaccineren’  
Om het gesprek over vaccineren op scholen te ondersteunen heeft het Nederlands 
Instituut voor Biologie (NIBI) het lespakket ‘Leren over vaccineren’ ontwikkeld. Het 
lespakket gaat over de werking van onder meer mRNA-vaccins. Scholen kunnen 
ervoor kiezen voorlichting te geven over vaccineren om leerlingen en hun ouders 
te ondersteunen tot een weloverwogen keuze te komen. Het lesmateriaal van het 
NIBI kan bij deze voorlichting worden ingezet. Het is geschikt voor onderbouw en 
bovenbouw vmbo/havo/vwo en kosteloos beschikbaar op de website van het NIBI. 
 
Onlineactiviteiten voor jongeren in de herfstvakantie 
Ook deze herfstvakantie organiseert jongerenwerk Epic Youth in samenwerking 
met WIJ Heemstede en de gemeente een aantal onlineactiviteiten. Georganiseerd 

http://www.coronacheck.nl/print
https://www.nibi.nl/
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voor en door de jongeren in Heemstede. Zo is er op 17 oktober een online 
Minecraft activiteit, op 18 oktober een Pokémon Livestream, op 20 oktober een 
online Kookworkshop en vindt er gedurende de hele week een Fortnite Toernooi 
plaats. Inschrijven kan via de website van Epic Youth.  
 
Economie en Werkgelegenheid 
Per 25 september is het verplicht een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen bij 
een bezoek aan onder andere horeca, theaters en sportkantines. De gemeente 
bespreekt samen met de lokale ondernemers wat de beste manier is waarop de 
gemeente hierbij kan ondersteunen.  
 
Informatie en communicatie 
Landelijke, regionale en lokale informatie omtrent de coronacrisis wordt verspreid 
via de verschillende kanalen van de gemeente. Op de website van de gemeente 
(heemstede.nl) is informatie te vinden voor onder andere ondernemers en over 
onderwerpen zoals vaccineren, reizen, of thuisquarantaine.  
 
Uitleg over het coronatoegangsbewijs (CTB) 
Niet voor iedereen is het regelen van een coronatoegangsbewijs vanzelfsprekend. 
Het ministerie van VWS vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe je 
een coronapas krijgt en gebruikt. Daarom zijn de volgende communicatiemiddelen 
ontwikkeld: 
1. Coronabewijzen - Steffie - Wat is Corona?  
2. Coronavirus: overzicht 'Welk coronabewijs heb ik nodig?' | Rijksoverheid.nl   
3. Hoe maak ik een coronabewijs met de CoronaCheck-app? - YouTube   
4. Digisterker - uitlegcoronacheck.nl   
 
In Heemstede kan men voor ondersteuning binnenlopen bij Plein1. Daar is het ook 
mogelijk om zonder DigiD een coronatoegangsbewijs aan te maken, of een CTB 
op papier aan te vragen. 
 
 
 

 

http://www.epicyouth.nl/
http://www.heemstede.nl/
https://corona.steffie.nl/nl/modules/coronabewijzen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/08/19/poster-welk-coronabewijs-heb-ik-nodig
https://www.youtube.com/watch?v=fuwzLKOwJIQ
https://uitlegcoronacheck.nl/

