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Geachte leden van de raad,

Het aantal coronabesmettingen nam sinds het eerste weekend van juli explosief toe, ook in de regio

Kennemerland. Dat leidde begin juli 2021 tot spoedoverleg tussen burgemeesters en kabinet in het

veiligheidsberaad. Op grond daarvan nam het kabinet op 6 juli 2021 het volgende besluit:

o Een vaccinatiebewijs geldt met ingang van 1.3 juli 2O2t pas als toegangsbewijs als iemand

tenminste 2 weken volledig is gevaccineerd. Dan pas kan de vaccinatie in de CoronaCheck app

worden geüpload.

Toen na 6 juli 2021 de situatie nog verder verslechterde, maakte het kabinet vrijdagavond 9 juli

tijdens een persconferentie de volgende maatregelen bekend die de volgende ochtend zaterdag 10 juli

2O2t om 06.00 uur in gingen:

1. Horeca is geopend, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit;

2. Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 06.00 uur's ochtends. Entertainment, zoals live

optredens en harde muziek, is verboden;

3. Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren;

4. Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs (Testen voor Toegang) waarmee

een uitzondering op de 1,5 meterregel mogelijk is, op pauze tot en met 13 augustus 2021;

5. Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en

jeugdactiviteiten zijn toegankelijk als iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter

afstand van elkaar zit;

6. Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (Testen voor Toegang) kan op deze locaties extra publiek

aanwezig zijn. ledereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte

maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt;

7. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 2021 maximaal24 uur geldig

(was 40 uur).
8. Evenementen duren maximaal 24 uur.
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Met deze plotselinge maatregelen kwam ook de regio Kennemerland voor de nodige uitdagingen te
staan. Direct aansluitend op de persconferentie afgelopen vrijdagavond 9 juli 2O2t is het Regionaal
Beraad bijeen gekomen en werd een handhavingslijn vastgesteld voor de regio Kennemerland. Deze
handhavingslijn houdt in dat de aandacht zich- naast excessen- vooral zal concentreren op de
naleving van de nieuwe regels voor de horeca (met name sluitingstijden) en op samenkomsten van
jeugd. Deze prioritering is gebaseerd op de analyse dat de besmettingen zich met name voordoen in
horecagelegenheden en jongeren betreffen.

Als uitgangspunt blijft gelden dat we primair uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de
(horeca)ondernemers. Aangezien de verwachting is dat het aanpassen van de sluitingstijden in de
horeca tot meer illegale feesten zal leiden, zullen we daar alert op blijven. De bestaande lijn van
registreren, waarschuwen en sanctioneren blijft in stand.

De gemeenten in de regio Kennemerland sluiten voor wat betreft de communicatie aan bij de
communicatieboodschap van de rijksoverheid: We vinden het heel vervelend dat nieuwe maatregelen
getroffen moeten worden, maar de toename van de besmettingen maakt helaas duidelijk dat deze
nodig zijn. Om het aantal besmettingen weer terug te dringen, is het belangrijk dat we de nieuwe
maatregelen in acht nemen, ons gedrag aanpassen en ons blijven houden aan de 1,5 meter. In de
gemeentelijke communicatie benadrukken we bovendien de eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer.

Op basis van de RIVM rapportages van maandag 5 juli-zondag 11 juli 2O2L is de inschaling van de
veiligheidsregio Kennemerland van zorgelijk naar zeer ernstig gegaan. Net als in andere
veiligheidsregio's werd ook in onze regio nagedacht over het afschalen van de programmaorganisatie
COVID-19. Gelet op de recente ontwikkelingen hebben de burgemeesters de besluitvorming hierover
doorgeschoven naar een later moment.

Met vriendeli

Burgemeester van Bloemendaal


