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Stavaza aanpak Corona per 3 juli

Geachte leden van de raad,

Sinds 1 juli zijn de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden nog verder versoepeld.

ln deze brief leest u over de huidige stand van zaken rondom de aanpak van de coronacrisis binnen

de gemeente Bloemendaal. U krijgt eerste een update over de dienstverlening door de gemeente.

Daarna leest u meer over de maatschappelijke impact van deze crisis.

Met de versoepeling van de maatregelen wordt ook de dienstverlening weer opgeschaald

Met uitzondering van de avondopenstelling is de balie bij burgerzaken ruimer open dan voorheen.

lnwoners kunnen op maandag Vm donderdag tot 16:30 uur terecht met een afspraak. Op vrijdag

kunnen zij tot 12:00 uur terecht met een afspraak. Sinds deze week is er op bepaalde dagdelen ook

een tweede balie geopend. Het werken op afspraak bevalt de inwoners en medewerkers goed. Dit

zetten we dan ook voort. Opvallend is dat er dagelijks inwoners niet komen opdagen voor de door

hen gemaakte afspraak. We zijn op zoek naar een oplossing hiervoor. Ook blijven we alert op

gevallen waarbij echte spoed is en helpen we inwoners die niet zelf naar het gemeentehuis kunnen

komen. Duidelijk is wel nu al dat de legesopbrengsten op sommige onderdelen fors minder is dan

begroot voor 2020.

Ook komt er weer meer ruimte voor de verschillende ceremonies in het gemeentehuis

Door de corona maatregelen zijn veel huwelijken gecanceld of in kleinere vorm voltrokken. Een

aantal huwelijken is uitgesteld naar de tweede helft van 2020 of naar 2021. Ook is de gemeente

terughoudend geweest met de naturalisatie ceremonie, waardoor er geen uitgebreide ceremonie is

gehouden. ln overleg met de burgemeester wordt gekeken op welke manier deze ceremoniën

kunnen worden gehouden binnen de verruimde maatregelen na 1 juli.

Toch houden de maatregelen hun impact op de samenleving

Er komt een regeling over het betalen van de huur door sportverenigingen aan de gemeente. ln onze

gemeente geldt dit maar voor een paar verenigingen. Het overgrote deel krijgt de huur volledig

gesubsidieerd. De regeling wordt nog uitgewerkt door het ministerie. Ook hebben enkele banken de

gemeente meegedeeld dat een paar verenigingen uitstel van betaling is verleend voor de aflossing

van geldleningen. Ondanks dit alles hebben we nog geen berichten gehad dat verenigingen op

omvallen staan.
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Handhaving krijgt veel meldingen van kleine overlast. Doordat iedereen thuis is ervaren ze meer
overlast van elkaar. Daarnaast verzameld de jeugd zich met name in de avond- en nachtelijke uren
op verschillende hotspots. Deze locaties worden door zowel handhaving als pol1ie en jeugdwerkers
regelmatig bezocht. Verder zien de handhavers dat de 1,5 meter afstand op het strand minder goed
in acht wordt genomen en mensen zich lastiger laten aanspreken. Ook de winkelgebieden worden
goed bezocht en vooral op vrijdag en zaterdag is het bij vlagen erg druk.

verpleeghuizen mogen hun deuren weer volledig openen voor bezoek
Alle beperkingen ten aanzien van bezoektijden, frequentie en aantalverschillende bezoekers komen
binnen te vervallen. Bij het ontvangen van bezoek wordt uiteraard gekeken in hoeverre de situatie in
het huis dat toelaat. omdat de ene locatie op dit moment verder is met het versoepelen dan de
andere, kan het op sommige locaties nodig zijn om de geldende beperkingen in fases op te heffen.

Verpleeghuis/Woonzorgcentrum Geldende maatregelen Status
Wildhoef/Oldenhove o 2 bezoekers per

bewoner
o Tussen 1.0.00 en 12.00

en tussen 14.00 en
16.00

. Speciale
ontmoetingsplek met
plexiglas en triage van
bezoek bij binnenkomst

Over opheffen maatregelen
was op 29-6 nog niet
gecommuniceerd met de
bewoners en bezoekers.

De Rijp (Kennemerhart) r Flexunit voor bezoekers
¡ Dragen van mondkapjes

Vanaf I juli vervallen de
maatregelen en wordt de
flexunit venivijderd. Terras en
restaurant gaan open
volgens de richtlijnen van de
1,5 meter samenleving.
Mondkapjes worden alleen
nog gebruikt bij niet
instrueerbare bewoners.

Villa Duinstaete, zorggroep de
Laren

a 2 bezoekers per
bewoner
Bezoek blijft maximaal 1
uur
Triage van bezoek bij
binnenkomst
Restaurant alleen open
voor bewoners
5 dagen quarantaine
voor bewoners na

ziekenhuisbezoek en
voor nieuwe bewoners
'Praethuis'als
alternatief voor bezoek

a

a

a

a

a

De directie is bezig met het
opstellen van een nieuw
beleid. ln de loop van de
week zijn bewoners hierover
geïnformeerd.

Het'Praethuis' blijft nog
even staan, maar wordt
bi n nen kort verwijderd.

Meerleven Bennebroek
(Kennemerhart)

Niet bekend Er komt een brief over de
versoepelingen na 1 julivoor
bewoners er bezoekers.
Externen zijn daarom nog
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niet geïnformeerd. lnformatie
volgt.

Voor andere zorgaanbieders ontstaat er iuist een ruimtegebrek
De huisartsen bereiden zich voor op de griep- en pneumokokkenvaccinaties die in het najaar

gegeven worden. Met de 1,5 meter maatregel kunnen niet alle huisartsen dit in de eigen praktijk

doen. De Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LHV) heeft dan ook de VNG om ondersteuning

door gemeentes gevraagd bij het kosteloos beschikbaar stellen van geschikte ruimtes. ln de

gemeente Bloemendaal hebben zich tot nu toe twee praktijken die hebben aangegeven ook tegen dit

probleem aan te lopen. ln overleg met JGZ Kennemerland wordt een voorstel gemaakt welke ruimte

hiervoor geschikt is.

Door de grote patiëntenstroom in het huisartsencentrum Overveen is ook een logopediste op zoek

naar andere werkruimte. Samen met de gemeente wordt gekeken naar een geschikte ruimte.

Ook Zorgbalans kampte met ruimtegebrek voor activiteitenbegeleiding voor ouderen met een

haperend brein. Vanwege de coronamaatregelen is hun ruimte op de Bloemendaalseweg

(Bloemenstroom) te klein. Zij hebben inmiddels een ruimte gevonden in de kerk aan het

Bispinckpark. De afspraak is dat de groep daar 3 dagen per week terecht kan voor in ieder geval een

jaar.

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar hoe en in welke mate is nog niet helder

ln deze fase van maatschappelijke doorstart, herstel en normalisering zoeken de negen gemeenten

afstemming op het niveau van Kennemerland. De eigen verantwoordelijkheid (en regie) van

gemeentebesturen, inwoners, ondernemers en instellingen is hierbij het uitgangspunt. Dit is ook

belangrijk om het draagvlak in de samenleving te houden. Deze maatschappelijke ondenruerpen

vallen grotendeels binnen de reguliere verantwoordelijkheden van het college van B&W en de

gemeenteraad. De gemeente wil een beter beeld van krijgen van de impact die de crisis heeft. Dit

inzicht vertalen we vervolgens naar aandachtspunten en kansen voor Bloemendaal en de regio.

Daarom wil Bloemendaal de kwantitatieve gegevens verdiepen en een vergelijking maken met de

rode draden in de regio. Daarnaast is het ministerie van BZKbezig de scenario's te schetsen voor de

komende Tweede Kamerverkiezingen die begin volgend jaar plaatsvinden. Als de 1,5 meter

maatregel dan nog geldt, kunnen de verkiezingen niet op de reguliere manier georganiseerd worden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal.-
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