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Inhoud mededeling 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Nederland gaat steeds verder ‘open’. Er worden gelukkig veel minder mensen met corona in 
het ziekenhuis opgenomen en het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt gestaag. In 
de afgelopen weken zijn er veel versoepelingen van de landelijke corona-maatregelen 
aangekondigd en doorgevoerd. Vrijdag 18 juni konden we tijdens de persconferentie horen 
dat stap vier van het openingsplan zal worden gezet. Ook binnen onze gemeente zien we de 
effecten van de versoepelingen. Het straatbeeld is sinds de vorige rapportage behoorlijk 
gewijzigd. Er is veel meer bedrijvigheid te zien. Inwoners, bezoekers en ondernemers maken 
volop gebruik van de mogelijkheden die er nu zijn. Het mooie weer van de eerste twee 
weken in juni draagt daar natuurlijk aan bij.  
Daarbij is het een verantwoordelijkheid van ons allemaal om ons te blijven houden aan de 
maatregelen die nog wel gelden. Ook als gemeente zetten wij ons daarvoor in zo lang dat 
nodig blijft. 
 
Middels deze raadsbrief informeer ik u over besluiten die ik heb genomen in het kader van 
de coronacrisis en activiteiten binnen onze gemeente die daaruit voortvloeiden. De 
informatie die u in deze brief aantreft heeft betrekking op de periode van 21 mei 2021 tot en 
met 20 juni 2021.  
 
In de raadsbrief covid-19 zal ik de volgende 3 hoofdthema’s nader toelichten: 

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 
2. Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 
3. Vooruitblik op covid-19 gerelateerde projecten 

 
Wellicht ten overvloede wil ik u wijzen op het feit dat meer actuele en gedetailleerde 
informatie via de wekelijkse raadsmail covid-19 uw kant op zullen komen. 
 
Indien u naar aanleiding van deze rapportage vragen heeft dan kunt u deze, naast de 
gebruikelijke wegen, ook mailen naar corona@hltsamen.nl. Uw vraag wordt dan zo snel 
mogelijk beantwoord.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Erk,  
Burgemeester Hillegom 
  



 

 

1. Covid-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen 
periode 

 
Landelijke maatregelen 
 
Sinds de vorige rapportage zijn, zoals ik hierboven vermelde, een flink aantal versoepelingen 
doorgevoerd door ons demissionair kabinet.  
Op vrijdag 28 mei 2021 werd bekendgemaakt dat de derde stap in het openingsplan een 
paar dagen eerder dan aangekondigd zou worden ingezet. Per zaterdag 5 juni mochten de 
meeste locaties in ons land (weer) open onder voorwaarden. 
Ondertussen is afgelopen vrijdag 18 juni aangekondigd dat er per 26 juni nog veel meer 
versoepelingen komen als stap vier van het openingsplan wordt gezet. Vanaf 30 juni zal er 
ook in de evenementenbranche het nodige veranderen. Alle versoepelingen in combinatie 
met de maatregelen die nog wel blijven bestaan, kunt u raadplegen op de website van de 
rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openingsplan/stap-4-openingsplan.  
 
Basismaatregelen: 

 
In bijlage 1 zijn de verwijzingen naar alle ‘corona-persconferenties’ opgenomen. 
 
Zoals ik in de vorige raadsrapportage aankondigde is de corona noodwet, TWm covid-19, op 
17 mei jongstleden, met drie maanden verlengd tot 1 september 2021. 
 
Besmettingen en vaccinaties binnen de gemeente: 
In Hillegom is tot mijn opluchting nu al meerdere weken sprake van een sterke daling van 
het aantal besmettingen. Dit sluit aan bij het landelijk en regionaal beeld. 
 
In bijlage 2 treft u. zoals gebruikelijk, actuele cijfers rondom de besmettingen binnen onze 
gemeente en die van Hollands Midden. Deze cijfers zijn ook altijd terug te vinden op: 
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.    

 
Vaccinaties: 
Tot en met week 24 is zo’n 40% van de inwoners uit de regio tenminste een keer 
gevaccineerd door de GGD. Ruim 20% van de inwoners is volledig gevaccineerd. Vanaf nu 
kan iedereen boven de 18 jaar zich aanmelden voor een vaccinatie. Prognose is dat voor 1 
september iedereen die dat wil, volledig gevaccineerd is in ons land. 
 
Deltavariant aangetroffen.  
In de week van 7 tot 13 juni werd de deltavariant, ook wel de Indiase variant, van het 
coronavirus in onze regio aangetroffen. De uitbraak lijkt onder controle en alle betrokkenen 
zitten in quarantaine of mogen daar alweer uit. De GGD Hollands Midden doet samen met 
het RIVM, onderzoek naar deze nieuwe variant. De deltavariant lijkt 40 tot 50% 
besmettelijker dan de meest voorkomende Alpha variant, ook wel de Britse variant 
genoemd. De vaccins tegen corona werken, zover we nu weten, ook tegen de deltavariant. 
De maatregelen zijn precies hetzelfde.  
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feengezonderhollandsmidden.nl%2Fdashboard%2Fdashboardthemas%2Fcorona&data=04|01|j.vanrixtel%40hltsamen.nl|7a642d5d27864b074c3408d8fbfb9d0f|3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9|0|1|637536405693600289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=zZ%2B6wOfZ9m9rRF%2FHnWHhc77K5OV7xe98sSom%2FGaGncI%3D&reserved=0


 

 

Janssen-vaccin in Hollands Midden.  
In de week van 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD melden voor een afspraak 
met het Janssen-vaccin. Zodra de keuzemogelijkheid opengaat, kunnen geïnteresseerden 
bellen met een speciaal telefoonnummer van de GGD GHOR Nederland om een afspraak te 
maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin.  
Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin kunnen ook 
bellen en hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin. In tegenstelling tot 
eerdere berichten is het Janssen-vaccin toch wel op vrijwillige basis verkrijgbaar in de regio 
Hollands Midden. Dat komt omdat er meer Janssen-vaccin beschikbaar is dan vooraf werd 
verwacht. De GGD Hollands Midden prikt het vaccin vanaf 25 juni op de locaties in 
Bergambacht, Gouda, Leiderdorp en Leiden. 
 
De CoronaCheck-app.  
De CoronaCheck-app maakt het straks mogelijk dat u in Nederland en binnen de Europese 
Unie digitaal op verschillende manieren uw coronastatus via een QR-code kan laten zien. 
Degene die de QR-code leest, krijgt een groen scherm te zien als u recent negatief getest 
bent op corona, volledig gevaccineerd bent tegen corona of de afgelopen zes maanden 
genezen bent verklaard van corona.  
U kunt de app eind juni downloaden. Door in de app in te loggen met DigiD laadt u uw 
gegevens in. Dat zijn de gegevens die over u bekend zijn bij het RIVM, de GGD en/of het 
ziekenhuis. De app is vanaf eind juni te gebruiken voor activiteiten in Nederland en vanaf 1 
juli voor reizen binnen de EU.   
In deze app zullen twee QR-codes ontwikkeld worden: een voor internationaal gebruik en 
een voor gebruik in Nederland om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een bepaalde activiteit. 
De reden hiervoor is dat de QR-code voor internationaal reizen meer persoonsgegevens zal 
bevatten. Op dit moment zijn de technische voorbereidingen bezig. Hierbij wordt uiteraard 
ook goed gekeken naar privacy en databeveiliging. 
 
Sneltestlocatie voor toegangsbewijzen geopend in Warmond. 
Vanaf begin juni worden coronasneltesten, in lijn met het Openingsplan van de 
Rijksoverheid, ingezet om het sociale leven stapsgewijs steeds verder te openen. Hiervoor 
worden op dit moment door heel Nederland sneltestlocaties ingericht. Met de inzet van 
coronatoegangsbewijzen kan de samenleving eerder of ruimer op verantwoorde wijze open. 
Inwoners die een toegangsbewijs nodig hebben voor een activiteit of evenement, kunnen 
zich op de locatie in Warmond laten testen. De sneltestlocatie is gevestigd aan de 
Veerpolder 42 voor het programma 'Testen voor Toegang' van de Rijksoverheid. De 
sneltestlocatie in Warmond is 7 dagen per week geopend van 8.00-18.00 uur. De tijdelijke 
sneltestlocatie is in ieder geval in gebruik tot eind augustus. 
 
Horeca en winkelgebieden 
De afgelopen maand zien we een terugkerend beeld van ondernemers die veel moeite 

doen om de corona-maatregelen in hun zaak te faciliteren. Zowel in winkels als bij de 
horeca (terrassen). We zien ook dat dit steeds moeilijker wordt omdat er bij de 
bezoekers/gasten een steeds grotere afname is van de bereidheid om zich te houden aan 
de regels.  
Waar er aanvankelijk zorgen waren over de mate waarin gehandhaafd zou moeten 
worden in horeca, winkelgebieden en bij sportverenigingen kan rustig gesteld worden dat 

de naleving van de richtlijnen naar tevredenheid verloopt.  Er is aandacht geweest voor 
de opening voor de terrassen bij de sportaccommodaties. We zijn hierover met de 
betrokken verenigingen in gesprek. Ook hier heeft de opening niet tot problemen geleid. 
Verder kan ik u melden dat horecaondernemers gebruik hebben gemaakt van de 
subsidieregeling bij het terugkrijgen van de leges. Hierover heb ik u in de vorige 

raadsrapportage geïnformeerd. De reacties erop zijn zonder meer positief. 
 

Bollengebieden 
In de komende periode zal een interne evaluatie gehouden worden over de projectmatige 
aanpak rondom de bollenvelden. Hier zal in de volgende rapportage op worden 
teruggekomen.  
Met vertegenwoordigers van Greenport en de KNAB is kort teruggeblikt op de onderlinge 
samenwerking. Alle partijen kijken buitengewoon tevreden terug op de samenwerking. 
Greenport en de KNAB geven aan dat zij onder andere sterk de behoefte hebben om één 

woordvoeringlijn aan te houden. Daarnaast is de behoefte geuit deze vorm van 



 

 

samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en toerisme uit te breiden naar de gehele 
bollenstreek. 

 
Onderwijs 
Het aantal zieke docenten en schoolmedewerkers neemt enorm af. Het aantal klassen dat 
in quarantaine moet gelukkig ook. 
Het voortgezet onderwijs is in deze periode weer helemaal opengegaan en dat loopt goed. 
Er wordt door de scholen een aangepaste diploma-uitreiking georganiseerd met in 
achtneming van de anderhalve meter onderlinge afstand. 

 
Jeugd 
De jeugd laat zich steeds meer zien en horen in de openbare ruimte. Onze toezicht en 
handhavers houden dit in de gaten en spreken aan waar de anderhalve meter afstand in 
de knel komt. 
 

Netwerkstrategie 
De netwerkstrategie heeft als doel om via ketenpartners door te dringen in de haarvaten van 
de samenleving. We kunnen lokaal het verschil maken door er te zijn voor onze 
(doel)groepen. Een groot deel van het contact met de verschillende doelgroepen is het 
afgelopen jaar gaandeweg onderdeel geworden van de dagelijkse werkzaamheden van 
burgemeester en wethouders en veel medewerkers binnen de domeinen. Zo is er veelvuldig 
contact met bijvoorbeeld de ondernemers in Hillegom, de onderwijsinstellingen, 
sportverenigingen en zorgorganisaties. 
Onder de rubriek ‘Aandacht voor elkaar’, hebben we wekelijks voorbeelden gedeeld van 
mooie initiatieven en gesprekken binnen onze gemeente. Ook de afgelopen maand zijn we 
in gesprek gebleven en de komende zomerperiode zullen we als college ook nadrukkelijk het 
gesprek opzoeken met inwoners, ondernemers en (keten)partners over wat corona heeft 
betekend voor hun werk, leven en welzijn. Er zal dan nadrukkelijke aandacht zijn voor hoe 
de toekomst er uit gaat zien.  

 

2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  

 
De situatie van de covid-19 pandemie heeft er ook in de periode tot aan het opstellen van 
deze raadsrapportage voor gezorgd dat er geen aanleiding en mogelijkheid is geweest om 
ontheffingen te verlenen of plaatsen aan te wijzen.  
Op 5 juni 2021 is stap drie in het openingsplan gezet. Met deze stap zijn de regels voor 
onder andere het thuisbezoek, de horeca en de sportverenigingen verruimd. Ook in 
voorbereiding op deze stap hadden de bedrijfscontactfunctionarissen en onze 
toezichthouders intensief contact met de ondernemers en de sportverenigingen. Dit om waar 
nodig weer begeleiding en hulp te bieden bij het voorbereiden van maatregelen die nodig 
waren om stap drie te kunnen zetten. Op deze manier kon ervoor worden gezorgd dat de 
versoepelingen zonder problemen konden plaatsvinden. Het coachend optreden door onze 
handhavers blijft ook de komende periode een belangrijk onderdeel van onze inzet. 
Onze handhavers zijn zich vanaf half mei weer meer bezig gaan houden met reguliere 
handhaving. Uiteraard blijft handhaving op de anderhalve meter regel een belangrijk 
onderdeel van het werk. Reguliere handhaving houdt bijvoorbeeld in: het toezicht op het 
gedrag van groepen jeugd in combinatie met alcohol- en drugsgebruik. Dit is een openbare 
orde aangelegenheid dat ook voor corona speelde. De bekende hangplekken in Hillegom 
worden goed in de gaten gehouden, net als de bekende locaties in de parken. 
Sinds 1 juni moeten mensen die vanuit een hoog risicogebied (terug) naar Nederland komen 
verplicht in quarantaine. De tijdelijke wet quarantaineplicht voorziet in toezicht- en 
handhavingsbevoegdheden voor de burgemeester bij niet-naleving van de quarantaineplicht. 
Vanaf deze verslagperiode zal ik ook hierover rapporteren. Regionaal is afgesproken dat de 
handhaving van de quarantaineplicht lokaal wordt vormgegeven. In de periode tot 20 juni 
heeft het nog niet geleid tot een handhavingsactie vanuit de gemeente. 
 
 
 



 

 

3. Vooruitblik covid-19 gerelateerde projecten 

Evenementen 
In deze periode kwamen er aanvragen binnen van vooral kleine evenementen. Deze werden 
vooralsnog opgeschort, maar achter de schermen wel in behandeling genomen. Er was 
immers nog geen duidelijkheid omtrent de richtlijnen die zouden gaan gelden als er 
evenementen toegestaan zouden worden. Op voorhand konden er daarom geen 
vergunningen verleend worden. Ondertussen hebben we bij het schrijven van deze 
rapportage de ministeriële regeling ontvangen en zijn we vanaf nu de vergunningen voor de 

A-evenementen aan het afronden. De aanvragen voor de B+ en C-evenementen zijn 

inmiddels ook in behandeling genomen in plaats van opgeschort. 
De organisatie van de najaarsfeesten heeft laten weten dat de feesten alleen door zullen 
gaan als de regel van anderhalve meter afstand dan is losgelaten. Medio augustus wordt 
een beslissing genomen of de feesten wel of niet door kunnen gaan. 
 

4. Ten slotte 

‘We zijn er bijna maar nog niet helemaal’ zei demissionair president Rutte tijdens de 
persconferentie.  
We moeten met elkaar de basismaatregelen in acht blijven nemen om verspreiding van het 
coronavirus (in al haar varianten) tegen te blijven gaan. En hopelijk laten zoveel mogelijk 
mensen zich vaccineren zodat we met elkaar een zo groot mogelijke immuniteit opbouwen 
tegen het virus. 
Maar we zijn er bijna en dat is niet niks. In mijn voorgaande rapportages was het beeld vaak 
enigszins tot zeer zorgelijk. Nu is het beeld wat mij betreft zeer hoopvol. Ik hoop dat 
iedereen van een welverdiende en fijne zomer kan genieten. 
Voor de maanden juli en augustus zal ik mijn rapportage aan uw raad samenvoegen tot een 
rapportage. U kunt deze rapportage in de tweede helft van augustus verwachten. 
 

  



 

 

Bijlage 1 

Data 

aankondiginge

n nieuwe) 

maatregelen 

 

Link naar: webpagina 

12 maart 2020 
Rijksoverheid stelt 
maatregelen in om 
de verspreiding 
van het 
coronavirus tegen 

te gaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-
coronavirus-in-nederland 
 

15 maart 
2020 aanvullende 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-
coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

23 maart 
2020 aangescherp
te maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-
coronavirus-onder-controle-te-krijgen 
 

31 maart 2020 

alle maatregelen 
verlengd tot en 
met 28 april 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatre

gelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 
 

21 april 2020 
maatregelen 
worden verlengd, 

wel voorzichtig 
meer ruimte voor 
kinderen en 
jongeren 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-
corona-verlengd 
 

6 mei 2020: vanaf 

maandag 11 mei 

stap voor stap iets 
meer ruimte 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-

drukte-houd-15-meter-afstand 

 

19 mei 2020 
vervolgstappen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-
eenvoudige-taal 

 

24 juni 2020 
verdere 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-
2020-in-eenvoudige-taal 
 

6 augustus 2020 
besmettingen 
lopen op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-6-augustus-in-eenvoudige-
taal 
 

18 augustus 2020 

aangescherpte 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-

en-antwoord/persconferentie-coronavirus-18-augustus-in-eenvoudige-
taal 

 

1 september 2020 
terugblik, stand 
van zaken en 

vooruitblik 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-
situatie-met-corona 

 

25 september 
2020 extra 
maatregelen per 
27 september 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/25/meer-
regio%E2%80%99s-met-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen 
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28 september 
2020 

aangekondigd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-

verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 
 

13 oktober 2020 
meer maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-
lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 
 

3 november 2020 

verzwaring 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-

verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 
 

17 november 
2020 gedeeltelijke 
lockdown 
voortgezet. Wel 

enkele 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-
lockdown-gaat-verder 
 

14 december 
2020: lockdown 
per 15 december 

2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/12/14/tv-
toespraak-van-minister-president-mark-rutte 
 

12 januari 2021 
verlenging 
lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/12/nederland-
blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown 
 

20 januari 2020 

extra maatregelen 
ivm nieuwe 
varianten covid-19 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2021/01/20/lockdown-verder-aangescherpt-vanwege-
zorgen-om-nieuwe-virusvarianten 
 

2 februari 2020 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-
rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet 

 

23 februari 2021 
enkele 
versoepelingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-
meer-lucht-tijdens-de-lockdown 
 

8 maart 2021 

vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-

verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
 

23 maart 2021 
vervolg lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/maatregelen-
tegen-corona-blijven-gelden 
 

13 april 2021 
vervolg lockdown 
en openingsplan 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan-
stap-voor-stap-meer-mogelijk 
 

20 april 2021 
winkels en 
terrassen deels 
open, einde 
avondklok 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-
winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok 
 

11 mei 2021 
aankondiging 2e 
stap 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-
sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk 
 

17 mei 2021 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/17/tweede-stap-
openingsplan-wordt-definitief-gezet 

 

28 mei 2021 de 3e 
stap wordt gezet 
per 5 juni 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-
in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open 
 

18 juni 2021 meer 
versoepelingen 
zijn eerder 
mogelijk 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen 
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Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona 

 

 

 

 
 

 

 

Bijlagen:  

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

