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Zaaknummer : 984655  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
ONDERWERP 
Collegebericht: stand van zaken coronacrisis in Heemstede 
 
Aanleiding 
Omdat de ontwikkelingen elkaar snel 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. Het aantal besmettingen is 
nog niet eerder zo hoog geweest, maar deze stijging laat zich niet terugzien in het 
aantal ziekenhuisopnames. De gezondheidsschade als direct gevolg van het virus 
is milder geworden, terwijl de maatschappelijke schade als het gevolg van de crisis 
groot is. Naast het behoud van de toegankelijkheid van de zorg, is het openen van 
de samenleving een gelijkwaardig uitgangspunt geworden bij het versoepelen van 
de maatregelen. 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 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, verenigingen, kwetsbare 
groepen en gezinnen. 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 lijken we over de besmettingspiek heen te zijn. Ondanks dat het 
aantal besmettingen nog steeds hoog is, is het aantal ziekenhuisopnames stabiel 
en stijgt niet mee. De Omikron-variant is minder ziekmakend en dankzij vaccinatie, 
boosterprikken en herstel is men beter bestand tegen het virus. Dit zorgt ervoor dat 
andere belangen zwaarder gaan meewegen. Voor het kabinet gaf dit de aanleiding 
om op de persconferentie van 15 februari af te kondigen dat de samenleving in drie 
stappen weer helemaal opengaat. Zo geldt er per direct geen maximum meer voor 
het aantal thuis te ontvangen gasten. Daarnaast is het per 18 februari toegestaan 
voor uitgaansgelegenheden om tot 1.00 uur ’s nachts open te zijn. Op plekken met 
maximaal 500 bezoekers hoeft men geen mondkapje te dragen, geen afstand te 
houden en zijn er geen vaste zitplaatsen. Locaties met meer dan 500 bezoekers 
hebben nog wel vaste zitplaatsen en bij verplaatsen moet men hier een mondkapje 
dragen. In het Hoger onderwijs zijn volle collegezalen weer toegestaan. Tot slot, is 
de quarantainetijd bij besmetting verkort naar vijf dagen (mits 24 uur klachtenvrij). 
De derde stap in de versoepelingen gaat in per 25 februari. Vanaf dat moment 
gaan de normale sluitingstijden van vóór de crisis weer gelden. Afstand houden 
hoeft niet meer en de mondkapjesplicht geldt alleen in het openbaar vervoer en op 
de luchthavens. Ook hoeft men geen coronatoegangsbewijs (CTB) meer te laten 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
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zien op locaties met maximaal 500 bezoekers en op binnenlocaties met meer dan 
500 bezoekers gaat gewerkt worden met testen voor toegang.  
 
Op 15 maart is een nieuw weegmoment. Het is inmiddels echter ook duidelijk dat 
corona nog enige tijd onder ons zal blijven en dat de huidige manier van omgaan 
met het virus niet houdbaar is voor de lange termijn in sociale, economische en 
maatschappelijke zin. Landelijk wordt gewerkt aan een lange termijn strategie om 
de samenleving open te houden én de zorg toegankelijk.  
 
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 10 tot en met 16 februari 13.586 
nieuwe besmettingen bekend. In de regio worden gemiddeld 3 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. Van 
alle inwoners vanaf 16 jaar in Kennemerland heeft 54% een boosterprik 
ontvangen. 
 
In Heemstede zijn in de periode van 10 tot en met 16 februari 773 nieuwe 
besmettingen bekend. In de gemeente 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. 
Van alle inwoners vanaf 16 jaar in Heemstede heeft 65% een boosterprik 
ontvangen. Dit is het hoogste percentage in de regio. In de eerste week van 
februari is 1 Heemstedenaar aan het coronavirus 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 op de XL-locatie bij Schiphol. Daarbij biedt de locatie op Schiphol 
ook de mogelijkheid om zich zonder afspraak te laten testen (tussen 09.00-17.00 
uur). Ook staat er elke week een mobiele testbus op een aantal locaties in de regio 
waar men zich op afspraak kan laten testen (tussen 10.00-12.00 uur). De testbus 
staat op woensdag en zondag op het parkeerterrein bij Sportplaza Groenendaal 
in Heemstede. Op dit moment is er voldoende testcapaciteit. 
 
Op de website van Testen voor Toegang is het mogelijk een afspraak te maken om 
je kosteloos te laten testen voor toegang. 
 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.testenvoortoegang.org/
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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 afgenomen, maar blijft stabiel hoog. De 
verwachting is dat het aantal testaanvragen ook de komende weken stabiel blijft, 
dan wel iets afneemt. De versoepelingen zijn mogelijk van invloed op de testvraag 
in de regio, maar het is nog niet bekend welk effect dit gaat hebben.  
 
Door het hoge aantal besmettingen is beperkt bron- en contactonderzoek mogelijk 
en is er op dit moment beperkt zicht op uitbraken. In de regio worden er uitbraken 
gezien onder medewerkers en bewoners van zorginstellingen. Ook op scholen 
worden meer besmettingen gezien. Dit leidt met het huidige beleid niet meer tot 
een quarantaine van klassen, waardoor de continuïteit van het onderwijs zo veel 
mogelijk gewaarborgd wordt. Actuele informatie over de quarantaineregels is te 
vinden op de website rijksoverheid.nl.  
 
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. 
 
Landelijk worden scenario’s uitgewerkt voor vaccinaties in 2022. De GGD houdt 
rekening met het scenario waarin een tweede boostervaccinatie aan bepaalde 
doelgroepen aangeboden wordt. De Gezondheidsraad is gevraagd hier advies 
over uit te brengen.  
 
Geldigheid coronatoegangsbewijs vanaf 8 februari gewijzigd  
De geldigheid van het Nederlandse coronatoegangsbewijs (CTB) is per 8 februari 
zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van het internationale coronabewijs (EU 
DCC). Het vaccinatiebewijs is tot 270 dagen na afronding van volledige vaccinatie 
geldig. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Het herstelbewijs is tot 180 dagen na 
de positieve test geldig. Voor de boostervaccinatie is nog geen geldigheidstermijn 
vastgesteld.  
 
Fijnmazig vaccineren 
GGD Kennemerland stelt de komende periode weer meer capaciteit beschikbaar 
voor het ‘fijnmazig vaccineren’. Op verschillende kleinschalige locaties in de regio 
kunnen inwoners terecht voor vaccinatie en informatie. Het doel hiervan is om de 

https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus
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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vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad te verhogen, voornamelijk onder moeilijk 
bereikbare groepen en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Het gaat hierbij 
om een boostervaccinatie en mogelijk ook om een eerste of tweede prik. 
 
Veiligheid en handhaving 
Per 18 februari gelden veel nieuwe versoepelingen. Uitgaansgelegenheden mogen 
langer open. Op plekken met maximaal 500 bezoekers hoeft men geen mondkapje 
te dragen, geen vaste zitplaats te hebben en geen afstand te houden. Wel moet er 
nog een coronatoegangsbewijs (CTB) worden getoond. Per 25 februari hoeft men 
ook geen CTB meer te laten zien om toegang te krijgen tot onder andere horeca, 
sportverenigingen en theaters met een maximaal bezoekersaantal van 500. Ook 
gaan per 25 februari dezelfde sluitingstijden gelden als vóór de coronacrisis. Het 
team van Handhaving houdt contact met de lokale ondernemers om na te gaan of 
alles rond de nieuwe versoepelingen helder is.  
 
In de weken voor de versoepelingen zijn de winkelgebieden van Heemstede druk 
bezocht. Over het algemeen leverde dit geen problemen op. Enkele meldingen zijn 
binnengekomen over horecazaken waarbij de maatregelen niet (volledig) werden 
nageleefd. Met de desbetreffende ondernemers zijn gesprekken gevoerd. In de 
natuurgebieden was het de afgelopen weken vooral drukker in de weekenden met 
sportgroepjes. Bij de lokale sportverenigingen werd er onder het publiek langs de 
velden over het algemeen goed afstand gehouden. Sommige sportverenigingen 
hebben “corona stewards” ingezet om bezoekers te attenderen op de maatregelen. 
 
Samenleving 
Mondkapjes en zelftesten voor minima 
Vanuit het Rijk worden mondkapjes en zelftesten kosteloos beschikbaar gesteld 
voor mensen met een laag inkomen. Vanaf 14 februari kunnen gemeenten deze 
mondkapjes en zelftesten bestellen. Ook de gemeente Heemstede heeft hiervan 
een bestelling gedaan en reeds ontvangen. Ondanks de versoepelingen, worden 
hiermee mondkapjes en zelftesten beschikbaar gesteld voor inwoners die hier wel 
behoefte aan hebben, maar niet over de financiële middelen beschikken. Uitgifte 
zal plaatsvinden bij de eigen publieksbalie. Inwoners die in de doelgroep vallen 
worden hiervan op de hoogte gebracht via verschillende communicatiekanalen. 
 
30 dagen gezonder!  
GGD Kennemerland daagt alle inwoners van de regio uit om in maart 2022 mee te 
doen met de actie ‘30dagengezonder’. Het doel van de actie is om op een leuke 
manier een gezonde gewoonte aan te leren. Op de website 30dagengezonder.nl 
staan diverse ideeën voor uitdagingen die niet moeilijk zijn en die iedereen kan 
volhouden. Uitdagingen kunnen bijvoorbeeld zijn: elke dag 10.000 stappen maken, 
water drinken in plaats van fris, of 8 uur lang niet op sociale media kijken. Iedereen 
die zich aanmeldt krijgt de hele maand maart tips en adviezen om de uitdaging vol 
te houden. Naast mensen die zich individueel aanmelden, kunnen ook bedrijven en 
scholen meedoen en met hun team of klas de uitdaging aan gaan. Aanmelden is 
gratis en kan tot 1 maart 2022.  
 
De GGD organiseert deze campagne onder andere vanwege de gevolgen van 
corona en van de maatregelen op onze fysieke en mentale gezondheid. We voelen 
ons eenzamer, bewegen minder en somberheidsklachten komen vaker voor. 
 

http://www.30dagengezonder.nl/
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Economie en Werkgelegenheid 
Nieuwe regeling ondersteuning bij CTB-controle 
In navolging op de regeling die de Rijksoverheid eind 2021 beschikbaar heeft 
gesteld, is er een nieuwe regeling in het leven geroepen ter ondersteuning bij de 
controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). De nieuwe regeling is ingesteld voor 
de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022. De gemeente is aan de slag de 
regeling in uitvoering te brengen en de lokale ondernemers hierover te informeren.  
 
In gesprek met ondernemers 
Op 17 februari is er een gesprek tussen lokale ondernemers en de wethouder om 
onder andere het nodige herstel te bespreken als gevolg van de coronacrisis.  
 
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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