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Afdeling Bestuur en Communicatie

t.a.v. het griffiebureau

Onderwerp: wekelijkse update COVID-19 dd 12 april 2021

Geachte raadsleden,
Via deze brief geef ik u een update inzake COVID-19 over week 14 (5 t/m 11 maart 2021) .
Horeca
Ik merk dat er in de samenleving sterke behoefte is aan versoepeling, ook in de horeca. Dit is
begrijpelijk, maar we zitten nog steeds in een zorgelijke situatie. Waar mogelijk bieden we ruimte
voor initiatieven binnen de gestelde maatregelen. Daarnaast spreken we aan als regels niet worden
nageleefd. Deze week heb ik Haarlemse horeca aangesproken om de gestelde regels te blijven volgen
en te wachten op versoepelingen. Zoals u bekent zet de gemeente extra stewards in om er voor te
zorgen dat ook het publiek zich aan de maatregelen houdt.
Pilots testen voor evenementen
In mijn vorige brief dd 2 april 2021 meldde ik u dat Haarlem meedoet met de pilot testen voor
evenementen in de cultuursector. In april 2021 zijn er in heel Nederland evenementen en activiteiten
georganiseerd waarbij bezoekers een testbewijs moeten meebrengen waaruit blijkt dat zij negatief
zijn getest op corona.
Het Rijk heeft vier locaties in Haarlem geselecteerd. Helaas zijn de Toneelschuur en het Frans
Halsmuseum niet meegenomen. De gemeente had deze twee locaties toegevoegd naar aanleiding
van een extra uitvraag door het Rijk. Dat deze zonder argumentatie alsnog komen te vervallen vind ik
bijzonder teleurstellend en onbegrijpelijk. Ik hoop van harte dat de Toneelschuur en het Frans
Halsmuseum in een volgende ronde ook open kunnen.
Aanmelden voor de activiteit of het evenement gaat via de organisator. Zij geven ook verdere
informatie over het testen en het testbewijs. Tijdens de activiteiten of evenementen blijven de
maatregelen gelden, zoals de 1,5 meter afstand, de avondklok en bij klachten thuisblijven.
Op pagina 2 vindt u een overzicht van de locaties en de data waarop activiteiten gepland staan.
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Locatie
Grote – of St. Bavokerk
Teylers museum
Patronaat
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Wanneer
9, 10 en 11 april
21, 22, 23 april
28, 29, 30 april
16, 17 ,18 april

Aangepaste testafname voor kinderen tot en met 12 jaar
GGD Kennemerland is gestart met de aangepaste afnamemethode voor een coronatest bij kinderen
t/m 12 jaar. De test hoeft niet meer diep in de neus te worden afgenomen, maar er kan nu midden in
de neus wat neusslijm bij het kind worden afgenomen. Het wattenstaafje hoeft bij deze methode
veel minder diep (1-2 centimeter afhankelijk van de leeftijd) de neus in.
Vaccinaties
Er is in deze week veel aandacht geweest voor het vaccin AstraZeneca, de keuze voor een tijdelijke
stop en het besluit om mensen jonger dan 60 jaar niet meer met dit vaccin te vaccineren. Ik heb dan
ook geen aanvullende informatie over dit onderwerp.
In onderstaande tabel vindt u het aantal gevaccineerden die zijn gevacineerd door de GGD tot en
met 7 april 2021 voor Kennemerland en Haarlem. Het aantal gevaccineerden in heel Nederland is
geteld tot en met 4 april 2021. Vaccinaties door huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen zijn niet
meegenomen. Daarover heeft de gemeente geen informatie.
Let op! Sinds deze week worden het aantal gevaccineerde personen gemeld in plaats van het aantal
gezette vaccinaties. Het aantal gevaccineerde personen ligt lager dan het aantal gezette vaccinaties,
omdat voor de vaccinaties die beschikbaar zijn geldt dat er twee prikken nodig zijn.
Gebied
Kennemerland
Haarlem
Nederland

Aantal gevaccineerden
41.590
10.630
1.882.971

Bron: informatiememo bestuurscommissies OV en PGMZ van 09-04-2021 en GGD GHOR corona monitor van 06-04-2021

Ik ga er vanuit dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Drs. J. Wienen
Burgemeester van Haarlem
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