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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 sprake van een nieuwe situatie in de coronacrisis. Het aantal besmettingen is 
niet eerder zo hoog geweest, maar deze stijging vertaalt zich niet door in het aantal 
ziekenhuisopnames. De gezondheidsschade als direct gevolg van het coronavirus 
lijkt milder te zijn geworden, terwijl de maatschappelijke schade als gevolg van de 
coronamaatregelen relatief groot is. Voor het versoepelen van de maatregelen is 
het aantal ziekenhuisopnames leidend. De gemeente begeleidt de versoepelingen 
op regionaal en lokaal niveau zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. De gemeente heeft naast een rol in signalering 
en monitoring, ook een rol in het leveren van maatwerk en extra ondersteuning aan 
onder andere inwoners, ondernemers, kwetsbare groepen, gezinnen, verenigingen 
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 is de Omikronvariant van het virus dominant geworden en stijgt het 
aantal besmettingen ongekend hard. Toch lijkt deze hoog besmettelijke variant een 
milder ziekteverloop te kennen en nog niet een toename in ziekenhuisopnames te 
veroorzaken. Tegelijkertijd wordt de roep vanuit de samenleving steeds sterker om 
versoepelingen van de maatregelen door te voeren. Dit gaf het kabinet aanleiding 
om op de persconferentie van 25 januari een aantal versoepelingen af te kondigen, 
bovenop de versoepelingen die reeds per 15 januari zijn ingevoerd. Per 15 januari 
zijn reeds het mbo en het hoger onderwijs opengegaan, hebben de niet-essentiële 
winkels hun deuren mogen openen en is het weer mogelijk om samen te sporten. 
Per 26 januari zijn daar een aantal versoepelingen aan toegevoegd, waaronder de 
heropening van onder andere horeca, bioscopen, theaters en musea (tussen 05.00 
uur ’s ochtends en 22.00 uur ‘s avonds); evenementen kunnen weer plaatsvinden; 
en publiek bij sportwedstrijden is weer toegestaan. Naast de openingstijden, moet 
bij de versoepelingen aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Overal geldt  
de verplichte 1,5 meter afstand, op doorstroomlocaties geldt maximaal 1 bezoeker 
per 5 vierkante meter en draagt binnen iedereen een mondkapje, op alle andere 
binnenlocaties is een zitplaats verplicht en een mondkapje bij verplaatsen, en er 
geldt een maximale groepsgrootte van 1250 bezoekers (mits de ruimte dat toelaat) 
voor onder andere evenementen en cultuurvoorstellingen. Daarnaast is het voor 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
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een bezoek aan veel van bovengenoemde sectoren verplicht om bij toegang een 
coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Tot slot zijn de quarantaineregels voor het 
primair en voortgezet onderwijs, en de buitenschoolse opvang aangepast. Een 
compleet overzicht van alle versoepelingen en voorwaarden is terug te vinden op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). De nieuwe regels gelden 
in principe voor 6 weken. Over 3 weken is het eerstvolgende weegmoment. Ook 
geeft het kabinet aan te werken aan een aanpak voor de lange termijn. 
 
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 20 tot en met 26 januari 13.923 
nieuwe besmettingen bekend. In de regio worden gemiddeld 2 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 20 januari tot en met 26 januari 640 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.  
 
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 op de XL-locatie bij Schiphol. Vanwege drukte en het ontstaan 
van lange wachtrijen, is testen op basis van vrije inloop tijdelijk stopgezet en kan er 
alleen op afspraak worden getest. 
 
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 voor een eerste-, tweede-, of boostervaccinatie. Dit kan alleen op 
de daarvoor bestemde dagen en tijden. De meest actuele informatie over de test- 
en vaccinatielocaties en vervoersopties naar deze locaties, is te vinden op de 
website ggdkennemerland.nl/coronavirus.  
 
Testen & Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Het aantal testaanvragen in de regio is wederom toegenomen. De verwachting is 
dat de druk op de teststraten de komende tijd nog verder zal toenemen, vanwege 
de besmettelijke Omikron-variant in combinatie met terugkerende reizigers en de 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
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heropening van verschillende sectoren. Het is nog onzeker hoe hoog de testpiek 
uiteindelijk gaat uitvallen. GGD Kennemerland bereidt zich hierop voor. 
 
Door het hoge aantal besmettingen is zeer beperkt bron- en contactonderzoek 
mogelijk en is er op dit moment weinig tot geen zicht op uitbraken. De GGD is wel 
nauw betrokken bij een aantal uitbraken onder asielzoekers in de regio. Ook zitten 
er momenteel veel schoolklassen in quarantaine en zijn twee basisscholen in de 
regio zelfs helemaal gesloten. Actuele informatie over de quarantaineregels is te 
vinden op de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine.  
 
Boostercampagne 
Op dit moment kan iedereen vanaf 18 jaar online een afspraak maken voor de 
boosterprik. Men hoeft hiervoor niet te wachten op een uitnodigingsbrief van het 
RIVM. Online een afspraak maken kan op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Op 
www.uitlegprikafspraak.nl en op de website van GGD Kennemerland is meer 
informatie te vinden over hoe mensen online een afspraak kunnen maken. Voor 
ondersteuning bij het maken van een afspraak kunnen inwoners van Heemstede 
ook terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid gevestigd in de bibliotheek 
(Plein1). Het is ook mogelijk om zonder afspraak een boosterprik te halen op de 
hiervoor bestemde dagen en tijden. Informatie over ‘vrije inloop’ bij de locaties in 
regio is te vinden op de website: ggdkennemerland.nl/coronavaccin. 
 
Cijfers van het RIVM tonen aan dat vaccins nog steeds een hoge bescherming 
bieden tegen een ernstig ziekteverloop als gevolg van een Covid-19 infectie. De 
afbeelding hieronder laat zien dat bij het aantal ziekenhuisopnames mensen met 
een boostervaccinatie sterk in de minderheid zijn. 
 

 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/
http://www.uitlegprikafspraak.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/12/Vragen-over-de-boosterprik
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavaccin
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Vaccinatie voor kinderen 
Sinds 18 januari heeft de eerste groep kinderen (5 t/m 11 jaar) een uitnodiging 
voor vaccinatie van het RIVM ontvangen. Het gaat om kinderen zonder verhoogd 
medisch risico. Tot op heden wordt er weinig op de uitnodiging ingegaan. Dit kan 
te maken hebben met het advies van de Gezondheidsraad (19 januari 2022) dat 
na een doorgemaakte COVID-infectie het kind voldoende beschermd is en een 
vaccinatie niet nodig is. Op verzoek van de ouders kan deze wel gegeven worden.  
 
Fijnmazig vaccineren 
GGD Kennemerland stelt op korte termijn weer meer capaciteit beschikbaar voor 
het ‘fijnmazig vaccineren’. Het doel daarvan is om de vaccinatiebereidheid en de 
vaccinatiegraad in de regio te verhogen door middel van voorlichting en het 
vaccineren ‘in de wijk’. Dit heeft als voornaamste doelgroep moeilijk bereikbare 
groepen en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Het gaat daarbij om een 
boostervaccinatie en mogelijk ook om een eerste of tweede prik. 
 
Nu er ruimte ontstaat om inwoners in de regio meer fijnmazig te benaderen, is in 
de week van 24 januari gestart met het aanbieden van een (booster)vaccinatie aan 
de doelgroep van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). De reden 
hiervoor is dat deze groep extra ziektelast kan ervaren bij infectie met het Covid-19 
virus. De maatschappelijke partners in de regio die aan deze doelgroepen opvang 
bieden, hebben samengewerkt om deze pop-up locaties te organiseren. 
 
Veiligheid en handhaving 
In de afgelopen weken zijn door verschillende ondernemers gevoelens geuit van 
onbegrip over het landelijke coronabeleid. Vooral gevoelens van onrecht over 
waarom de één wel open mocht en de ander niet. Vanuit handhaving is actief het 
gesprek aangegaan met deze ondernemers.   
 
Sinds 15 januari mogen alle winkels in Heemstede weer hun deuren openen. Dit 
werd op de dag zelf met luid getoeter om 12.00 uur gevierd. Vanuit handhaving is 
bij de niet-essentiële winkels nagegaan of alle maatregelen duidelijk waren. Sinds 
de heropening van de winkels is het drukker in de winkelgebieden van Heemstede, 
maar dit levert geen problemen op en over het algemeen is de sfeer goed. Ook is 
er uit protest tegen het landelijke beleid op 15 januari één lokaal café opengegaan. 
Hierover is een gesprek gevoerd met de eigenaresse. Na melding van drukte is er 
samen met de burgemeester een bezoek gebracht aan het café en heeft het café 
om 17.00 uur de deuren gesloten. Per 26 januari mogen ook alle horecazaken in 
Heemstede weer open onder voorwaarden. Er wordt nagegaan of er bij de 
horecaondernemers nog vragen zijn over de nieuwe regels.  
 
Tot slot is het in de natuurgebieden in en rondom Heemstede de afgelopen weken 
rustiger geworden. In de week van 17 januari is er in Heemstede een overtreding 
van de quarantaineplicht geconstateerd. 
 
Samenleving 
Ziekteverzuim personeel samenwerkingspartners 
De snel oplopende besmettingen zorgen voor ziekteverzuim onder personeel van 
onder anders samenwerkingspartners van de gemeente. De signalen worden door 
de gemeente serieus genomen en waar mogelijk wordt ondersteuning geboden.   
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Effecten quarantainebeleid op jongeren 
In een bericht op 21 januari hebben de directeuren van GGD-GHOR hun zorgen 
geuit over het effect van het quarantainebeleid op jongeren. Naast dat er sprake is 
van leerachterstanden, kampen jongeren meer dan voorheen met gevoelens van 
eenzaamheid en depressie. Om die reden heeft GGD-GHOR de oproep gedaan 
om de quarantaineregels te versoepelen. 
 
Per 26 januari heeft het kabinet de quarantaineregels voor het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang versoepeld. Zo is het niet 
meer het geval dat bij 3 besmettingen de hele klas naar huis moet. Alleen kinderen 
die klachten hebben of positief getest zijn, blijven thuis. Regelmatig zelftesten en 
voldoende frisse lucht in de klas blijven belangrijk. 
 
Ook bij de gemeente is aandacht voor het sociaal emotioneel welbevinden van 
jongeren en de gevolgen van de coronamaatregelen, zoals leerachterstanden. Te 
denken aan: het lokaal preventieakkoord, Nationaal Programma Onderwijs (NPO), 
en de organisatie van verschillende (online) activiteiten.  
 
Economie en Werkgelegenheid 
CTB subsidie 
Sinds september 2021 is het verplicht om te controleren op een geldig 
coronatoegangsbewijs (CTB) op bepaalde locaties, zoals horeca, cultuur en 
sportaccommodaties. Deze verplichte controle is bedoeld om de verspreiding van 
het virus te beperken en de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Door 
deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en 
materiaal nodig. De landelijke overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld om 
organisaties te compenseren voor de extra kosten die zij hierdoor hebben gemaakt 
in de periode van 21 september tot 31 december 2021. De gemeente Heemstede 
heeft van ondernemers subsidieaanvragen ontvangen. De betrokken ondernemers 
hebben ondertussen bericht gehad van het besluit. De CTB-subsidies worden in de 
loop van januari gestort. De Rijksoverheid heeft een nieuwe regeling ingesteld voor 
de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022. De gemeente gaat de lokale 
ondernemers hierover informeren. 
 
Protest ondernemers 
In de aanloop naar de persconferentie van 14 januari 2022 hebben Heemsteedse 
ondernemers laten weten dat zij hoe dan ook op zaterdag 15 januari hun deuren 
gingen openen uit protest tegen de landelijke coronamaatregelen. Naar aanleiding 
van dit bericht is de wethouder samen met de centrummanager van de BIZ bij een 
aantal lokale ondernemers langsgegaan om het gesprek hierover te voeren. In de 
desbetreffende persconferentie is uiteindelijk afgekondigd dat per 15 januari niet-
essentiële winkels open mogen. Horeca was hiervan uitgesloten en in Heemstede 
is op 15 januari één café uit protest opengegaan. Per 26 januari is het ook voor de 
lokale horeca toegestaan hun deuren te openen. 
 
Overleg BIZ 
Op donderdag 20 januari 2022 vond het periodieke overleg tussen de BIZ en de 
wethouder plaats. In dit overleg zijn ook de geldende coronamaatregelen in de 
winkelstraat besproken. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Er 
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wordt gekeken wat er de komende periode concreet voor de horeca en winkeliers 
gedaan kan worden.  
 
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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