Aan de leden van de raad
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Datum 12 maart 2021
Afdeling Bestuur en Communicatie

Onderwerp: Informatie mbt maatregelen bestrijding Coronavirus

Geachte leden van de raad,
Graag geef ik u een overzicht van de laatste stand van zaken inzake COVID-19.
Op maandag 8 maart is in een persconferentie door de minister-president toegelicht dat het kabinet
nu niet verder gaat versoepelen. Er raken nog steeds te veel mensen besmet en de druk op de
ziekenhuizen is nog te hoog. De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur en de huidige
maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart Wel doet het kabinet een aantal aanpassingen op
de bestaande maatregelen:
Aanpassingen van maatregelen per 16 maart
- Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma
kunnen halen.
- Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen
zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van
elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot
genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal 4 uur van tevoren een afspraak
maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal 10 minuten.
- Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4
mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar
was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter
afstand te houden. Gemeenten mogen nu ook sportactiviteiten organiseren op andere
locaties.
- Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen worden georganiseerd gericht op het
besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig
hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een
educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer
theorie-examen doen.
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Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen
hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van
toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen:
zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector
en langeafstandsgeliefden.

Aanpassingen van maatregelen eerder dan 16 maart
- Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers
per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing is
maandag 8 maart per direct ingegaan.
- Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse
variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen
toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart, 00.01 uur, Nederlandse tijd geldt dit
verbod niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk
blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.
Voor de goede orde hieronder de aanpassingen die eerder in de maand maart zijn doorgevoerd:
- Openen van middelbare scholen en MBO vanaf 1 maart voor (minimaal) 1 dag per week.
- Starten van bepaalde contactberoepen, zoals: kappers, masseurs en rijinstructeurs.
- Buiten sporten toegestaan voor mensen tot en met 26 jaar (met het eigen team, binnen de
eigen club).
- Winkelen op afspraak, per verdieping maximaal 2 klanten.
Mogelijke versoepelingen vanaf woensdag 31 maart
Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal
bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart
wordt hierover een besluit genomen. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze mogelijke
versoepelingen zullen zien op horeca, detailhandel en onderwijs.
Vaccinatie- en testlocaties
Deze en komende maand wordt de vaccinatiecapaciteit verder uitgebreid. In de komende dagen
openen twee gecombineerde grote test- en vaccinatielocaties in Kennemerland. Zoals u weet is
vandaag 12 maart de vaccinatielocatie bij het Kennemer Sportcentrum in Haarlem geopend. Een paar
dagen later, op 15 maart, opent daar ook een nieuwe teststraat. De huidige testlocatie bij de
Waarderpolder blijft tot 15 maart geopend. Op 15 maart opent ook de test- en vaccinatielocatie op
parkeerterrein P0 van de Bazaar in Beverwijk.
Op de nieuwe locaties wordt inmiddels gevaccineerd. Zoals afgesproken zal ik u in deze brieven
informeren over het aantal inwoners van Haarlem dat is gevaccineerd. Per 10 maart 2021 geldt dit
voor 6.340 Haarlemmers.
Deze nieuwe gecombineerde test- en vaccinatielocaties vervangen de huidige testlocaties in
Vijfhuizen en Haarlem-Waarderpolder. Deze locaties gaan sluiten en gebruikt worden voor andere
doeleinden. Voor de XL test- en vaccinatielocatie op Schiphol zijn geen wijzigingen.
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Over enkele weken openen ook vaccinatielocaties in Uitgeest, IJmuiden en Zandvoort. Het
vaccinatieproces is, ten opzichte van de start in januari, voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd.
Daarnaast is - wanneer er meer vaccins beschikbaar komen in de aankomende maanden - verdere
uitbreiding om te vaccineren mogelijk via: het extra openen of het maximaliseren van priklijnen
binnen bestaande locaties, het hanteren van ruimere openingstijden en/of het verder optimaliseren
van het vaccinatieproces.
Huisartsen
Naast de GGD Kennemerland gaan ook huisartsen starten met vaccineren in Kennemerland. Op dit
moment bekijken de huisartsen samen met de GGD Kennemerland en de gemeente op welk gebied
zij ondersteuning nodig hebben, zoals ten aanzien van vaccinatielocaties en in hoeverre de GGD en
de gemeente hen hierin kan faciliteren. Op basis van de huidige protocollen moet een gevaccineerde
persoon 15 minuten na de vaccinatie in observatie blijven. In combinatie met de basisregel om 1,5
meter afstand te bewaren, vraagt dit om grotere locaties dan een huisartsenpost of -praktijk
normaliter kan leveren.
Verkiezingen
De voorbereidingen om het stemmen in goede banen te leiden zijn al maanden in volle gang. Dit jaar
is alles anders, maar vooral ook ingewikkelder. Zo is eind januari besloten tot de extra mogelijkheid
om naast 17 maart ook op 15 en 16 maart stembureaus te openen, vooral bedoeld voor mensen met
een kwetsbare gezondheid. Ook hebben 70-plussers de mogelijkheid om te stemmen per brief. Op
www.haarlem.nl staat een overzicht met alle extra mogelijkheden.
In Haarlem werken onder leiding van een kernteam ruim 200 medewerkers mee aan alle
voorbereidingen en de uitvoering. Daarbovenop komen nog de ca. 800 vrijwilligers (waaronder veel
medewerkers van de gemeente) die de aankomende week de 78 stembureaus bezetten en de
stemmen tellen. Helaas is de communicatie vanuit bureau verkiezingen niet altijd goed verlopen.
Hiervoor zijn inmiddels excuses aangeboden aan de vrijwilligers.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs J. Wienen
Burgemeester
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