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Onderwerp: update maatregelen COVID-19 dd 17 september 2021

Geachte raadsleden,
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Ondertussen is er een extra raadsvergadering aangevraagd om over de nieuwe maatregelen en de 
Haarlemse aanpak te spreken. Voor deze vergadering hoop ik u nader te informeren over de stand 
van zaken.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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In deze brief informeer ik u over een aantal nieuwe maatregelen per 25 september 2021, zoals de 
coronapas die wordt ingevoerd en hoe wij daar in Haarlem mee omgaan, een nieuwe test- en 
vaccinatielocatie en het aantal gevaccineerde inwoners. Ondertussen is besloten tot een extra 
raadsvergadering om hierover met elkaar te spreken.

Coronapas
Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals 
en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in 
bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf
13 jaar. Dat geldt alleen binnen, met én zonder vaste zitplaats.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of 
een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- 
of vaccinatiebewijs heeft.

Ik heb de vertegenwoordigers van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem uitgenodigd 
om te spreken over de aangekondigde maatregelen, de uitvoering ervan en het toezicht daarop. Een 
eerste gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden. Uitgangspunt voor KHN en voor mij is een 
gezamenlijke aanpak, waarin goede communicatie, de gezondheid van bezoekers en een snelle en 
werkbare uitvoering voor ondernemers leidend is. De handhaving sluit daar dan goed bij aan. De 
komende dagen worden een aantal ideeën verder verkend en uitgewerkt. Volgende week worden 
alle leden van KHN Haarlem uitgenodigd voor een digitaal vervolgoverleg.

Kenmerk: BC/2021/513252
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Ons kenmerk BC/2021/513252
Datum 17 september 2021

Afdeling Bestuur en Communicatie

*ƒ# Gemeente



Gebied

2/3Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Vaccinatiegraad tot en met 15 september 2021
Sinds deze week zijn er ook cijfers bekend over de vaccinatiegraad in Nederland, de regio 
Kennemerland en Haarlem. Hieronder vindt u de cijfers van de vaccinatiegraad tot en met 15 
september 2021.

Nieuwe test- en vaccinatielocatie
Nu een groot gedeelte van de bevolking gevaccineerd is, buigt het grootschalig vaccineren om naar 
een wijkgerichte aanpak van informeren en vaccineren. Een aantal grote locaties sluit en daar komen 
diverse initiatieven voor in de plaats, zoals de inzet van prikbussen en tijdelijk vaccineren op 
verschillende locaties in de wijk.

Vaccinatiecijfers tot en met 15 september 2021
Hieronder vind u de cijfers van het aantal gevaccineerde inwoners tot en met 15 september 2021 
door de GGD'en. Dit zijn zowel inwoners die één prik hebben gehad als inwoners die al twee prikken 
hebben gehad. Vaccinaties door huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen zijn niet meegenomen. 
Daarover heeft de gemeente geen informatie.

Voor Haarlem betekent dit dat de test- en vaccinatielocatie Kennemersporthal per 27 september zal 
sluiten, zodat deze weer volledig kan worden benut door sporters. De GGD is, in overleg met de 
gemeente, op zoek naar een nieuwe test- en vaccinatielocatie in Haarlem die op korte termijn 
operationeel kan zijn. Daarnaast zullen er op verschillende locaties prikbussen worden ingezet. Zodra 
er meer bekend is over de nieuwe prik- en vaccinatielocatie en de inzet van prikbussen wordt u 
hierover geïnformeerd.
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De data komen van de GGD THOR Nederland uit CoronalT, en worden aangevuld met de gegevens 
uit COVID-vaccinatie Informatie en Monitoringsysteem (CIMS). CIMS bevat geen gegegevens van 
huisartsen en andere uitvoerders. Ook personen die geen toestemming hebben gegeven voor de 
registratie zijn niet meegenomen.
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Ik ga er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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Separaat ontvangt u nog een brief met een verslag van de regionale samenwerking rond de 
bestrijding van Covid-19.
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