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Onderwerp 
Collegebericht: Stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar weer sneller opvolgen, zal het collegebericht ten 
minste één keer per maand worden verstuurd. Voor 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 de meest actuele informatie omtrent de coronacrisis. 
 
Algemeen 
Er is een nieuwe fase aangebroken in de coronacrisis. De bevolking is grotendeels 
gevaccineerd, maar tegelijkertijd is er nog onvoldoende immuniteit opgebouwd om 
te voorkomen dat de zorg onder druk komt te staan. Voor het versoepelen, of het 
aanscherpen van de coronamaatregelen is het aantal ziekenhuisopnames leidend 
geworden. Zowel maatregelen als 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 kwetsbare groepen, gezinnen, verenigingen, inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. Tegelijkertijd kijkt de gemeente ook vooruit, naar 
wat er nodig is om het herstel te bevorderen en de kansen die zich voordoen voor 
de toekomst. Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen weken.  
 
Landelijk beeld  
In het hele land lijkt het aantal besmettingen te stabiliseren. Dit neemt niet weg dat 
er nog steeds sprake is van een hoog aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen, 
waardoor de planbare zorg moet worden uitgesteld. Tegelijkertijd maakt men zich 
zorgen over de nieuwe Omikron variant, die zich sneller lijkt te verspreiden dan de 
huidige Delta virusvariant. Dit gaf het kabinet aanleiding om op de persconferentie 
van 14 december een versnelling van de boostercampagne en een verlenging van 
de huidige maatregelen af te kondigen. 
 
De huidige maatregelen worden in ieder geval verlengd tot en met 14 januari 2022. 
Dit betekent onder andere dat het tijdens de kerstdagen en in de kerstvakantie de 
norm blijft om maximaal 4 gasten thuis te ontvangen en dat er een sluitingstijd blijft 
gelden tussen 17.00-05.00 uur. Als tegemoetkoming worden bestaande financiële 
steunregelingen voor getroffen sectoren verlengd tot en met het 1e kwartaal 2022 
en voor de evenementensector tot en met het 3e kwartaal. Voor sport zijn er drie 
specifieke regelingen opnieuw ingericht, die vermoedelijk begin 2022 ingaan. Dit 
zijn: de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS); de Specifieke 
Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ); en, de Tegemoetkoming Amateur 
Sportorganisaties (TASO). Ook heeft het kabinet besloten vanwege de Omikron 
variant de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen voor de basisscholen, 
scholen voor speciaal basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Voor kwetsbare 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
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kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep wordt er noodopvang 
geregeld. Op 14 januari verwacht het kabinet de situatie opnieuw te bekijken.  
 
Daarnaast heeft het kabinet aangegeven de aanpak en het lange termijn beeld van 
de coronacrisis te gaan verkennen. Het besef is ontstaan dat dit een langdurige 
crisis is en dat vraagt om een strategie voor de langere termijn. Het doel hiervan is 
om uiteindelijk beter met het virus te leren leven en volgend jaar niet opnieuw in de 
klem van het virus te raken. 
 
Regio in beeld 
Het risiconiveau in Nederland is ‘ernstig’ (niveau 3, coronadashboard). Er zijn drie 
niveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Het risiconiveau geeft 
informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19 en hangt af van 
het gemiddelde aantal ziekenhuis- en IC-opnames in 7 dagen. Het risiconiveau 
wordt iedere dinsdag opnieuw bepaald. 
 
In regio Kennemerland zijn in de periode van 9 tot en met 15 december 3.106 
nieuwe besmettingen bekend. In de regio worden gemiddeld 7 personen per dag 
met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Van alle inwoners 
vanaf 12 jaar in Kennemerland is 82% volledig en 83% deels gevaccineerd.  
 
In Heemstede zijn in de periode van 9 tot en met 15 december 163 nieuwe 
besmettingen bekend. In Heemstede worden gemiddeld 0 personen per dag met 
COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, inclusief de IC. Van alle inwoners vanaf 
12 jaar in Heemstede is 90% volledig gevaccineerd en 91% deels gevaccineerd. In 
de eerste weken van december zijn 2 Heemstedenaren aan het virus overleden. 
 
Bovengenoemde vaccinatiepercentages betreffen vaccinaties gezet door GGD’en, 
huisartsen en andere uitvoerders. Mensen die geen toestemming hebben gegeven 
om informatie over hun vaccinatie te delen zijn hierin niet meegerekend. Daarom 
ligt de daadwerkelijke vaccinatiegraad in feite hoger. De meest recente cijfers van 
vaccinaties en besmettingen (in het land, regio en gemeente) zijn te vinden op het 
coronadashboard van de Rijksoverheid coronadashboard.rijksoverheid.nl. 
 
Testen en vaccineren 
Test- en Vaccinatielocaties 
Inwoners van Kennemerland kunnen zich in de regio laten testen in Haarlem, 
Velsen-Noord en de XL-locatie bij Schiphol. Daarbij biedt de locatie op Schiphol 
voor iedereen met klachten ook de mogelijkheid om zich zonder afspraak te laten 
testen (tussen 08.00-17.00 uur). De maximale testcapaciteit in de regio bedraagt 
ongeveer 4600 testen per dag en kan indien nodig nog worden opgeschaald. Op 
dit moment is er voldoende test- en labcapaciteit beschikbaar.   
 
Om zich te laten vaccineren kunnen inwoners terecht in IJmuiden, Haarlem, 
Velsen-Noord en op Schiphol. Op deze vaccinatielocaties kan men ook zonder 
afspraak terecht, mits het om de eerste prik gaat en er nog geen afspraak is 
gemaakt. Voor een tweede prik of een boostervaccinatie is wel een afspraak nodig. 
Actuele informatie en openingstijden van de test- en vaccinatielocaties, is te vinden 
op de website van GGD Kennemerland ggdkennemerland.nl/coronavirus.  
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
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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 en theater. Sinds 
1 oktober is ‘Testen voor je Reis’ niet meer kosteloos. Meer informatie hierover is 
te vinden op de website testenvoorjereis.nl. 
 
Vrijwilligersvervoer naar vaccinatielocaties 
Voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig naar een vaccinatielocatie te komen 
of zelf hiervoor vervoer te regelen, is het mogelijk om tegen een laag tarief gebruik 
te maken van het vrijwilligersvervoer van WIJHeemstede. Dit wordt ook kenbaar 
gemaakt aan huisartsen en de GGD. Daarnaast is er op de website ikwilvervoer.nl 
een overzicht te vinden van vervoersmogelijkheden in de hele regio. 
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Regionaal wordt een daling gezien in het aantal testaanvragen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is het gewijzigde testbeleid dat ruimte biedt voor zelftesten bij 
milde klachten. Voorheen moesten mensen met milde klachten zich nog laten 
testen bij de GGD. Als er sprake is van een positieve zelftest, is het wel belangrijk 
dat men zich opnieuw laat testen bij de GGD. De verwachting voor de komende tijd 
is dat de druk op de teststraten weer zal toenemen rond de feestdagen. 
 
Op dit moment wordt er nog bron- en contactonderzoek uitgevoerd en hoeft er nog 
niet overgeschakeld te worden naar de noodprocedure. Regionaal worden er meer 
clusters gezien in zorginstellingen. Daarnaast zitten er veel basisschoolklassen in 
quarantaine en een paar klassen uit het voortgezet onderwijs. Meer informatie over 
de actuele quarantaineregels is te vinden op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.  
 
Derde vaccinatie of ‘boosterprik’ 
Op 14 december heeft de Minister van VWS aangekondigd de boostercampagne 
verder te versnellen door al vanaf de derde maand na de laatste vaccinatie uit de 
basisserie een boosterprik aan te bieden. Voorheen was dit vanaf zes maanden na 
de laatste vaccinatie. Op dit moment zijn mensen geboren in 1961 (en eerder) 
uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een boostervaccinatie; de 
volgende leeftijden volgen met 2 leeftijdsjaren per dag. Het maken van een 
afspraak is noodzakelijk voor het halen van een boosterprik. Uitgangspunt is dat in 
de tweede helft van januari de boostercampagne is afgerond. Alle 18-plussers die 
drie maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad of van 
corona zijn genezen, hebben dan de kans gekregen op een booster. 
 
Boosterprik in zorginstellingen 
GGD Kennemerland is gestart met een pilot in vier zorginstellingen zonder eigen 
medische dienst met het vaccineren van bewoners. De ervaringen die worden 
opgedaan, worden gebruikt om het proces te verbeteren en efficiënter in te richten. 
In de derde week van december zijn 13 instellingen door het team van de GGD 
bezocht. Zorginstellingen die hierover nog geen contact hebben gehad met de 
GGD kunnen zich hiervoor aanmelden. 
 
Vaccinatie kinderen 5-11 jaar uit medische risicogroep 
De Minister neemt het advies van de Gezondheidsraad over dat kinderen van 5 tot 
en met 11 jaar uit medische risicogroepen in aanmerking komen voor een 
vaccinatie. De verwachting is dat daar op 20 december mee gestart kan worden. 

https://www.testenvoortoegang.org/
http://www.testenvoorjereis.nl/
http://www.ikwilvervoer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
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De Gezondheidsraad heeft aangegeven op korte termijn nader te adviseren over 
een vaccinatie voor de gehele groep kinderen vanaf 5 jaar.  
 
Project verhogen vaccinatiegraad “fijnmazig vaccineren” 
GGD Kennemerland zet zich in om een minimale vaccinatiegraad van 85% bij 18-
plussers en 75% bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen te behalen. Hierbij wordt vooral 
ingezet op vaccineren ‘in de wijk’ en laagdrempelige voorlichting (in eigen taal). In 
het laatste kwartaal van 2021 zijn ongeveer 6000 prikken gezet op mobiele locaties 
in onder andere Haarlem, Beverwijk en Heemskerk. Per 1 december 2021 zijn de 
locaties op weekmarkten beëindigd, vanwege de nodige inzet van het personeel bij 
de boostercampagne.  
 
Veiligheid en handhaving 
De afgelopen weken was het drukker in de winkelgebieden van Heemstede. Dit 
levert tot op heden geen problemen op. Ook worden de mondkapjesplicht en de 
verplichte sluitingstijd goed nageleefd. Daarnaast is er vanuit de gemeente contact 
geweest met verschillende sportscholen in Heemstede om in gesprek te gaan over 
de huidige maatregelen en mee te denken over wat er nog wel mogelijk is. 
 
Er is een melding binnengekomen van een inwoner die de quarantaineplicht heeft 
overtreden. Deze inwoner was afkomstig uit een zeer hoog risicoland en heeft een 
verklaring ondertekend de verplichte quarantaine thuis uit te zitten. Bij controle op 
het huisadres was de betrokkene niet aanwezig en krijgt hiervoor een boete 
opgelegd.  
 
Feestdagen  
Kerstsamenzang en Kerstbomenverbranding 
Vanwege de huidige coronamaatregelen heeft de organisatie van de jaarlijkse 
Kerstsamenzang besloten dit jaar het evenement niet door te laten gaan. Ook de 
jaarlijkse Kerstbomenverbranding en bijbehorende inzamelingsactie zijn afgelast. 
De kerstbomen worden door Meerlanden ingezameld op vooraf aangekondigde 
dagen. Het budget dat bestemd was voor de loterij wordt herbesteed en ingezet 
om gezinnen met een laag inkomen een kerstattentie te schenken. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Vanwege huidige situatie gaat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie niet door. In plaats 
daarvan zal de burgemeester digitaal een nieuwjaarswens uitspreken naar alle 
inwoners van Heemstede. Ook de kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten voor het 
personeel van de gemeente vinden dit jaar digitaal plaats.  
 
Samenleving 
Basisscholen en noodopvang 
Op 14 december heeft het kabinet besloten de kerstvakantie voor de basisscholen, 
scholen voor speciaal basisonderwijs en de buitenschoolse opvang met een week 
te vervroegen. Ook in Heemstede sluiten de scholen vanaf maandag 20 december 
hun deuren. In de week voor kerst hoeven de scholen geen afstandsonderwijs te 
organiseren. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal 
beroep, is noodopvang beschikbaar. In Heemstede wordt dit georganiseerd door 
de scholen in samenwerking met de buitenschoolse opvang. Tot op heden levert 
dit geen knelpunten op.  
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Mondkapjes voor leerlingen 
Voor bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs geldt het dringende advies een 
mondkapje te dragen buiten de klas. Voor sommige huishoudens werpt dit een 
financiële drempel op. De gemeente Heemstede wil deze drempel wegnemen door 
mondkapjes beschikbaar te stellen voor leerlingen uit gezinnen die het financieel 
minder breed hebben en leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. 
Daarnaast wordt bekeken of er ook voor andere doelgroepen, zoals mensen met 
een laag inkomen, mondkapjes beschikbaar kunnen worden gesteld.   
  
Onlineactiviteiten jongeren in kerstvakantie 
Deze kerstvakantie worden er opnieuw onlineactiviteiten georganiseerd voor en 
door de jongeren in Heemstede. Dit wordt mogelijk gemaakt door Stichting Epic 
Youth in samenwerking met WIJ Heemstede en de gemeente. Zo vindt er op 27  
december een Pokemon unpacking Livestream plaats, op 6 januari een Street- en 
breakdance workshop, en tussen 2 en 7 januari een Fortnite Duo toernooi. Alle 
activiteiten worden live uitgezonden via www.epicyouth.nl/live en worden voorzien 
van commentaar. Het streven is om zoveel mogelijk taken door jongeren zelf te 
laten uitvoeren, onder begeleiding van jongerenwerkers. 
 
Economie en Werkgelegenheid 
Herstelsubsidie  
Op 22 april 2021 heeft de raad ingestemd met de corona herstelsubsidie voor 
ondernemers in Heemstede. Om de ondernemers te ondersteunen tijdens, maar 
ook bij het herstel na de coronacrisis, is vanuit de reserve coronacrisis € 50.000 ter 
beschikking gesteld voor activiteiten die het herstel van de lokale ondernemers 
bevorderen. Dit budget is verdeeld over de drie winkelgebieden naar rato van het 
aantal winkels. Voor het gebied van de Raadhuisstraat / Binnenweg is €30.000,- 
ter beschikking gesteld en voor de Zandvoortselaan en de Jan van Goyenstraat 
beide €10.000,-. Vanuit Stichting BIZ en de winkeliersvereniging van de Jan van 
Goyenstraat zijn verschillende verzoeken bij de gemeente binnengekomen ter 
besteding van de subsidie. Het gaat om verschillende initiatieven gericht op het 
aantrekkelijker maken van de winkelgebieden, het aantrekken van klanten en 
ondernemers, en het bevorderen van het (economisch) herstel.  
 
CTB-vergoeding 
De gemeente Heemstede heeft € 43.000 beschikbaar gekregen van het Rijk om 
horecaondernemers te ondersteunen bij de controle van coronatoegangsbewijzen. 
(CTB). Sinds 29 november 2021 kunnen horecaondernemers via een online 
aanvraagformulier aansprak maken op de Tijdelijke subsidieregeling compensatie 
kosten controle coronatoegangsbewijzen. De betreffende ondernemers zijn door 
de gemeente per brief hierover geïnformeerd. Alleen kosten die gemaakt zijn van 
22 september tot en met 31 december 2021 voor het controleren van de CTB 
komen in aanmerking voor deze subsidie. Ondernemers kunnen tot 31 december 
2021 deze vergoeding aanvragen.  
 
Duurzamere terrasverwarming door warmtekussens 
In verband met de coronamaatregelen heeft het college op 16 november 2021 
besloten de uitbreiding van terrassen te verlengen tot en met 1 april 2022. Deze 
tijdelijke uitbreiding is bedoeld om de lokale horecaondernemers ten tijde van de 
coronacrisis tegemoet te komen. Om de terrassen ook tijdens de wintermaanden 
comfortabel te houden wordt veel gebruik gemaakt van terrasverwarming zoals 

http://www.epicyouth.nl/live
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(gas)heaters, die veel energie verbruiken en een hoge CO2-uitstoot hebben. Om 
horecaondernemers te stimuleren op een verantwoorde en duurzame manier hun 
terras te verwarmen, heeft het college besloten tot de start van het project ‘Sit & 
Heat’. In dit project worden minimaal 10 terrassen in Heemstede voorzien van 
duurzamere terrasverwarming door middel van de inzet van warmtekussens. Er is 
een maximaal projectbudget van € 15.000,-. Ondernemers krijgen 50% korting op 
de aanschaf van warmtekussens met een maximum bijdrage van €1.500,- per 
ondernemer. Het project zorgt ervoor dat horecazaken hun (winter)terras beter 
kunnen benutten. De besturen van de BIZ en de winkeliersvereniging Jan van 
Goyenstraat, en de leden van Koninklijk Horeca Nederland zijn hier reeds van op 
de hoogte gesteld. Daarnaast is het project gedeeld op de sociale media van de 
gemeente. Horecaondernemers kunnen sinds 13 december 2021 een aanvraag 
indienen door een mail te versturen naar heemstede@sitandheat.com. 
 
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 onder andere voor ondernemers en over 
onderwerpen zoals vaccineren, evenementen, of thuisquarantaine.  
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