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Onderwerp: Informatie inzake maatregelen m.b.t. bestrijding coronavirus

Geachte leden van de raad,
Hiermede wil ik u graag informeren over een vijftal onderwerpen m.b.t. maatregelen in verband met
het coronavirus.
1. Een memo van de voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland aan alle raden van de bij
de VRK aangesloten gemeenten met de noodverordening d.d. 29 april als bijlage.
2.

Een toelichting op de stand van zaken Sport voor jongeren in Haarlem n.a.v. de

3.

persconferentie van de minister-president op 21 april.
Een toelichting op de update van de VNG, nr. 6 m.b.t. financiën (BOFv, compensatie van het
rijk, Kadernota en eigen bijdrage WMO).

4.
5.

Informatie inzake de telefonische bereikbaarheid van Haarlem
Het antwoord op openstaande vragen uit het vragenuur van donderdag 23 april.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: BC/2020/452680
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/1

Typ geadresseerde

Aan
Van
Onderwerp
datum
Bijlage

Gemeenteraden

Voorzitter veiligheidsregio, mw. Schuurmans-Wijdeven
Nieuwe noodverordening corona
29 april 2020

Noodverordening Kennemerland

Bij deze wil ik u informeren over de nieuwe noodverordening die vandaag is vastgesteld, in afstemming
met het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In het regionaal beleidsteam
hebben onder andere alle burgemeesters van Kennemerland zitting.

GRIP 4 en noodverordening Kennemerland
Zoals ik u al eerder heb gemeld is op 10 maart 2020 de veiligheidsregio opgeschaald naar een GRIP 4
(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). De multidisciplinaire coördinatie tussen de
hulpverleningsdiensten (inclusief gemeenten) verloopt daarmee op het hoogste niveau. Met de GRIP4 wordt
ook uitgedrukt dat het gaat om een grootschalige crisis, waarbij sommige bevoegdheden van de
burgemeesters overgaan naar de voorzitter van de VRK. Hiermee wordt een doelmatige en slagvaardige
hulpverlening verzekerd. Als voorzitter van de veiligheidsregio heb ik regelmatig overleg met de andere
voorzitters van de veiligheidsregio’s en de minister. Op 28 april 2 2 heeft een landelijk overleg
plaatsgevonden over de nieuwe noodverordening. Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat
veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een gelijke lijn hanteren.
Op 28 april 2020 heb ik, als voorzitter van de VRK, de burgemeesters van de gemeenten die behoren tot de
VRK, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie-eenheid Noord-Holland gehoord over de
noodverordening. Op basis daarvan heb ik besloten de landelijke voorschriften vast te stellen ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus (noodverordening COVID-19 VRK). Deze noodverordening geeft
uitvoering aan de diverse aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de
minister van Justitie en Veiligheid. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen.
De volgende nieuwe voorwaarden zijn opgenomen in de noodverordening:
Sporten voor kinderen en jongeren vanaf 29 april:
Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële
wedstrijden).
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan
met 1,5 meter afstand ertussen.
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen
daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand
in acht nemen.

Scholen vanaf 11 mei:
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang
openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen
dat zij naar school gaan.
Evenementen (tot 1 september):
Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Alle andere voorwaarden worden voortgezet. De minister-president zal op 12 mei bekend maken of verdere
versoepeling van maatregelen mogelijk is en op welke wijze.
Wij gaan langzaam weer naar een versoepeling van de landelijke maatregelen. Iedereen merkt dat de
maatregelen ongelofelijk veel impact hebben op ons dagelijkse leven. Tegelijkertijd zijn ze noodzakelijk om
verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. In de Veiligheidsregio Kennemerland
bereiden wij ons voor op de 1,5 meter samenleving. Met de versoepeling van de maatregelen komt er weer
meer verantwoordelijkheid bij het lokaal bestuur te liggen. We verwachten meer en grotere dilemma’s als het
gaat om de afweging tussen gezondheid, economie en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Mogelijk ook
vragen die bij u als raadslid leven.
Ik wil meegeven dat de burgemeesters binnen de veiligheidsregio Kennemerland formeel en informeel goed
samenwerken om deze crisis aan te pakken. Formeel in de GRIP 4 opschaling en informeel door elkaar goed
te informeren en schouder aan schouder te werken aan passende maatregelen voor onze inwoners. In onze
overleggen proberen we lokaal maatwerk toe te passen waar mogelijk en voeren we regionaal beleid waar het
noodzakelijk is om deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlage 2 bij brief aan raad d.d. 30 april

Onderwerp: Stand van zaken Sport n.a.v. persconferentie 21 april
Ontwikkelingen
•

Sinds 21 april is het de verenigingen weer toegestaan om activiteiten voor jeugd te
organiseren. Ook in Haarlem ondersteunen we dat zoveel mogelijk jeugd zo snel mogelijk
weer kan sporten. Het is heel fijn dat dat weer kan! Verenigingen zelf reageren enthousiast
op het nieuws dat zij weer (gedeeltelijk) met hun activiteiten kunnen starten en staan te
trappelen om weer te beginnen. De gemeente Haarlem en partners SportSupport en SRO
helpen verenigingen sinds de persconferentie intensief bij hun plannen om te zorgen dat zij
vanaf 29 april kunnen gaan opstarten.

•

De sportactiviteiten moeten voor veiligheids- en gezondheidsredenen uiteraard aan een
aantal maatregelen voldoen. De algemene richtlijnen zijn als volgt:

•

o

Kinderen tot 12 jaar mogen weer onbeperkt buiten sporten, waarbij de 1,5 meter
afstand niet in acht genomen hoeft te worden. Het is niet toegestaan om
wedstrijden te spelen.

o

Kinderen van 12-18 jaar mogen buiten sporten, maar hierbij moet wel de 1,5 meter
afstand in acht genomen worden. Ook hier is het niet toegestaan om wedstrijden te
spelen.

o

Binnensportaccommodaties blijven voor alle groepen gesloten.

o

Een door NOC*NSF geselecteerde lijst van topsporters kan binnen-en
buitentrainingen hervatten, op 1,5 meter afstand. Wedstrijden niet toegestaan.

o

Het is ouders verboden om ‘langs de lijn’ aanwezig te zijn bij het sporten van hun
kinderen. Kantines en kleedkamers blijven dicht.

o

Vanuit het kabinet is opgeroepen om ook kinderen die niet lid zijn van een
vereniging, te laten sporten.

o

NOC*NSF en de VSG hebben vrijdag 25 april een algemeen sportprotocol
gepubliceerd. Verschillende sportbonden hebben op basis van dit algemene protocol
een sport specifiek protocol gemaakt. De protocollen gaan in op maatregelen
rondom o.a. hygiëne van sportmaterialen, inrichting van het sportpark en
spelvormen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het algemene
sportprotocol is te lezen via https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Vrijdag 24 april is aan alle Haarlemse sportorganisaties vanuit de gemeente een mailing
gestuurd met informatie. Deze informatie is ook opgenomen in de nieuwsbrief van
SportSupport en op de website van de gemeente Haarlem verschenen. SportSupport
organiseert daarnaast verschillende videocalls waarin verenigingen vragen kunnen stellen
over de huidige situatie en staat klaar met een team van verenigingsadviseurs om
verenigingen intensief te ondersteunen.
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•

Verenigingen kunnen met behulp van de protocollen en ondersteuning en een checklist van
SportSupport plannen schrijven op basis waarvan zij hun sportactiviteiten voor jeugd t/m 18
jaar kunnen hervatten. Voorlopig zijn de meeste georganiseerde activiteiten geconcentreerd
rondom de sportcomplexen, maar de aangepaste noodverordening staat het ook toe om uit
te wijken naar de openbare ruimte. Veel verenigingen hebben hun plannen inderdaad al
ingediend en zijn per 29 april vol enthousiasme begonnen aan hun trainingen.

•

We willen als gemeente Haarlem de buitensport accommodaties zoveel mogelijk gebruiken
om jongeren gelegenheid te geven begeleid te sporten. Niet-leden van sportverenigingen
moeten deze kans ook hebben! Verschillende verenigingen hebben daarop aangegeven dat
zij hun activiteiten open gaan stellen voor niet-leden van de vereniging. Verschillende
verenigingen, zoals voetbalvereniging HYS en Onze Gezellen, geven hieraan gehoor.
SportSupport kan verenigingen ondersteunen om aanbod voor nieuwe leden vorm te geven
en stimuleren verenigingen ook om dat te doen. Daarnaast zal SportSupport ook de reguliere
activiteiten gaan hervatten, waarmee een grote groep niet-leden wordt bereikt. Zo bereidt
SportSupport nu de start van het sportbuurtwerk voor, dat na de meivakantie begint. Bij
deze activiteiten wordt ook de aansluiting gezocht met jongerenwerk en handhaving, zodat
juist de kwetsbare jeugd bereikt wordt en aanbod komt op plekken waar veel overlast is of
verwacht wordt. Daarnaast werkt SportSupport samen met het jongerenwerk en andere
(welzijns-)partners in de wijken. In de meivakantie is er voor jongeren een overzicht van
activiteiten, waar ook sportactiviteiten deel van uitmaken. Voor dit aanbod kunt u deze link
raadplegen. Wilt u zelf graag activiteiten organiseren en bent u een sportprofessional? Laat
het SportSupport dan weten!

•

Binnensportaccommodaties blijven voorlopig gesloten, ook voor jeugd. Als een
binnensportvereniging gebruik wil maken van een buitensportaccommodatie, dan kunnen zij
dit in overleg met de hoofdgebruiker van deze accommodatie organiseren. Ditzelfde geldt
voor commerciële en andere aanbieders, waarbij binnensportverenigingen voorrang hebben
op ruimte op sportcomplexen. Voor iedere activiteit geldt dat er sprake moet zijn van
begeleid sporten en een protocol over het voldoen aan de coronamaatregelen. Verder is
goede afstemming vereist, om te voorkomen dat activiteiten elkaar in de weg gaan zitten.

•

Een overzicht van sportactiviteiten voor de jeugd (niet-leden van een vereniging) vanuit
SportSupport is zichtbaar via de website van SportSupport. De komende week bezien we
samen met SportSupport of ook het aanbod voor niet-leden van de sportverenigingen zelf in
kaart kan worden gebracht via deze website.
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Bijlage 3 bij brief aan raad d.d. 30 april

Onderwerp: Update van de VNG nr 6 - financiën

Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen 23 april
23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang
van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis. De financiële positie van gemeenten staat
flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving
van inkomsten. Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te
verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur.
Compensatie van het Rijk
Met het kabinet zijn afspraken gemaakt hoe te komen tot compensatie van de kosten en
inkomstenderving van gemeenten in deze crisis. Daarvoor worden de cijfers in beeld gebracht door
een onlangs ingestelde werkgroep van experts van departementen en de koepels van decentrale
overheden. In het BOFv is afgesproken om in mei de voorlopige opbrengsten van de werkgroep
bestuurlijk te bespreken. De VNG heeft met de bewindspersonen overeengekomen dat gemeenten
voor de uitgaven die zij in het kader van corona moeten doen en voor de derving van de inkomsten
worden gecompenseerd. Hoewel de berekening van deze kosten een doorlooptijd zal hebben van
enkele maanden is de afspraak gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel van deze compensatie
zal worden uitgekeerd. In de maand mei zal hierover duidelijkheid ontstaan. In de meicirculaire
zullen gemeenten geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie. In
de 2 bestuurlijke overleggen - het eerste was op 8 april jl. - , heeft het kabinet aangegeven dat
gemeenten er niet op achteruit mogen gaan en dat er een reële compensatie komt voor de kosten en
inkomstenderving van gemeenten. De VNG heeft verder aangedrongen op snelheid, eenvoud, en
goede afstemming tussen de departementen. Het is belangrijk om goede integrale afspraken te
maken om te voorkomen dat er via verschillende deelakkoorden elkaar tegenwerkende afspraken
worden gemaakt. De coronacrisis leidt tot veel financiële onzekerheid, terwijl er bij gemeenten juist
behoefte bestaat aan rust en stabiliteit. Om die reden is in het BOFv ook gesproken over nadere
afspraken rond de systematiek van samen trap op, samen trap af. Om te zorgen voor financiële
stabiliteit in het gemeentefonds is besproken om het accres voor de rest van deze kabinetsperiode te
bevriezen. In de komende 2 weken zal bekeken worden hoe dit het beste kan worden vormgegeven.
Voorzitter Jan van Zanen heeft benadrukt dat gemeenten ook zonder de extra uitgaven en gederfde
inkomsten van de coronacrisis er financieel niet goed voorstaan. Denk aan de tekorten in het sociaal
domein. Ook dit onderwerp mag niet van de agenda vallen. Minister Ollongren heeft bevestigd dat
de lopende onderzoeken naar o.a. de structurele tekorten in de Jeugdzorg op de agenda blijven.
In mei volgt nader bestuurlijk overleg met het kabinet over de compensatie van de kosten van de
Coronacrisis. Daarnaast lopen de onderzoeken naar de structurele kosten voor de Jeugdzorg, de
resultaten worden in het najaar verwacht. De financiële positie van gemeenten en de
interbestuurlijke verhoudingen is zoals al eerder gemeld prioriteit bij de inzet voor de volgende
kabinetsperiode.
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Corona en de Kadernota
Het coronavirus heeft zowel lokaal, als landelijk een grote financiële impact. De VNG overlegt nog
volop met het kabinet over de compensatie van de financiële gevolgen. De VNG heeft gemerkt dat
door deze onzekere financiële situatie voor zowel de lasten als de baten, veel gemeenten ervoor
kiezen om een sobere of beleidsarme kadernota uit te brengen, in overleg met de gemeenteraden.

Tijdelijk niet innen eigen bijdrage Wmo
Minister De Jonge van VWS heeft dinsdag 21 april besloten dat in verband met de coronacrisis de
eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt
voor alle Wmo-cliënten, behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en
opvang. Reden voor dit besluit is dat door de coronamaatregelen veel hulp niet of gedeeltelijk, of
anders gegeven wordt. In het regulier proces zou, wanneer er een maand geen hulp gegeven wordt
een gemeente de bijdrage moeten stoppen, middels een stopbericht aan het CAK (op basis van een
bericht van een aanbieder). In een normale situatie zou het om een beperkt aantal mutaties gaan. Nu
met de crisis gaat het om veel meer mutaties en daarmee een grotere administratieve last voor
gemeenten en aanbieders. De VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten voor de
gederfde inkomsten over deze 2 maanden. De VNG maakt zich zorgen dat hoe langer het duurt dat
het CAK volledig operationeel is, de kans op fouten, stapelfacturen en correcties toeneemt. Daarom
had de VNG eerder bij het ministerie van VWS gepleit voor een landelijk besluit tot het niet innen van
de eigen bijdrage tot het moment waarop het CAK klaar is. Gemeenten zouden voor die periode dan
gecompenseerd moeten worden. Het ministerie is hier niet in meegegaan. Het aantal mutaties wordt
nu wel minder omdat er voor de maanden april en mei geen eigen bijdrage wordt geïnd. De VNG
blijft in gesprek met het CAK en VWS over de vervolgstappen.
De link naar de gehele ledenbrief: ledenbrief VNG coronacrisis update nr 6
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Bijlage 4 bij brief aan raad d.d. 30 april

Onderwerp: telefonische bereikbaarheid gemeente
De SP heeft gevraagd om te onderzoeken of een meldpunt Corona ingesteld moet worden om
inwoners en bedrijven die hulp nodig hebben, te ondersteunen.
Het Klant Contact Centrum van de gemeente krijgt al sinds het begin van de crisis veel telefoon over
Corona (zie bijgevoegd overzicht). Het KCC is gewend om een centrale positie in te nemen bij vragen
vanuit de stad en deze waar nodig te geleiden naar de rest van de organisatie, naar ketenpartners of
derden. Het KCC is op dit moment goed in staat om antwoord te geven op alle vragen die binnen
komen. Ze zijn een luisterend oor en verbinden door waar dat nodig is. Speciale aandacht gaat uit
naar de vragen over de TOZO-regeling waar inmiddels een specifiek spreekuur voor is ingericht. Ook
krijgen we regelmatig vragen over handhaving, de dienstverlening van de gemeente en vragen van
meer persoonlijke aard. Het KCC verricht maatwerk en maakt de verbinding met bijvoorbeeld de
sociale wijkteams of het team WMO.
In de eerste periode van de crisis was het erg druk aan de telefoon waardoor de wachttijden op zijn
gelopen. Op dit moment zijn, mede dankzij inzet van extra medewerkers aan de telefoon, de
wachttijden aan de telefoon weer normaal. Bellers kunnen hun vragen op dit moment goed kwijt
binnen de bestaande structuren van de gemeente. Het is daarom niet nodig om een specifiek voor
Corona een meldpunt in te stellen. In andere gemeenten zoals Purmerend en Beemster, is soms
gekozen voor een Corona-meldpunt als onderdeel van een systeem van het doen van meldingen in
de openbare ruimte. Voor Haarlem is deze noodzaak er niet; bellers kunnen in de huidige situatie al
een melding doen via de reguliere kanalen waardoor handhaving wordt ingezet of men kan digitaal
een melding doen over bijv. onveilige situaties.
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Bijlage 5. bij brief aan raad d.d. 30 april

Onderwerp: antwoord op openstaande vragen in vragenuur van 23 april

Naar aanleiding van vraag 18 van D66 in het vragenuur op 23 april is de informatie in de ‘veelgestelde
vragen’ in onder meer de rubrieken dienstverlening, inwoners op de websitepagina’s corona
aangevuld.

Hieronder staat het antwoord op de nog openstaande vraag 10 van de SP.
Gisterenavond was er een Nieuwsuur een item over de noodzaak van contactonderzoek bij mensen
die besmet zijn met het coronavirus. De organisaties die daar mee zijn belast zijn de 25 GGD’s. In het
programma was telefonisch contact gezocht met de GGD Zuid- Kennemerland. Volgens Nieuwsuur
deed onze GGD niet aan contactonderzoek wegens gebrek aan menskracht. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de GGD Zaanstreek Waterland. De SP heeft hierover de volgende vragen aan de
burgemeester:

1. Is de burgemeester het met de SP eens dat contactonderzoek een nuttig hulpmiddel is bij de
bestrijding van het virus?
Ja
2. Is het juist dat de GGD Zuid- Kennemerland (nog) niet aan contactonderzoek doet? Zo ja,
vindt de burgemeester dan niet dat dit zo gauw mogelijk wel moet gebeuren?
Nee dat is niet juist, GGD Kennemerland voert de werkzaamheden zoals bron- en
contactonderzoek uit volgens de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het RIVM.
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