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Bijeenkomst over controle QR-code voor ondernemers en verenigingen  
Op 27 september zijn wethouder Jan van Rijn en ik in gesprek geweest met ondernemers, 

bestuurders en/of beheerders van horeca- en sportfaciliteiten. Onderwerp van gesprek was de 
handhaving op het coronatoegangsbewijs (CTB).  Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld 
en soms ook het hart gelucht. Het was niet voor alle aanwezigen even eenvoudig om over te gaan 
naar het checken van de QR-code. Dat is met name voor eenmanszaken het geval maar ook 
ondernemers met meerdere toegangsdeuren in hun zaak of met jong personeel in dienst. Bij 
sportclubs zat de moeilijkheid vooral in het aanbod van verschillende faciliteiten (horeca of verkoop 

van artikelen). In sportclubs werken vooral vrijwilligers; zij voelen schroom om elkaar en 
“bekenden” om een QR-code te vragen. Iedereen, ook de ondernemers die niet aanwezig waren, 
hebben in de week erna nog een brief gekregen met het handhavingskader.  
 
Polsbandjes 

Waar een concentratie van horeca is, kan de controle op de QR-code op één centraal punt worden 
gedaan om de ondernemers te ontlasten. Op dit controlepunt kunnen na controle van CTB, ID-

bewijs en de gezondheidscheck, polsbandjes worden uitgegeven. Dit polsbandje wordt 
gecontroleerd bij de in- en uitgang een eet- en drinkgelegenheid. In Hillegom gaan we deze 
controlemogelijkheid via polsbandjes vooralsnog niet inzetten.  
 
Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest is een kinderfeest. Om die reden is besloten om geen controle te doen op de 
QR-code bij buitenactiviteiten. Wel wordt meegegeven dat het stilstaan op een plek niet te lang 

mag duren; daarna moet er weer gelopen worden.  
In verband met de maatregelen gaan de kinderen niet naar het Sinterklaashuis maar is er een 
pietendisco op het HD-plein. Verder geen kindjes op schoot bij de Goedheiligman en geen handjes 
geven. 
 
 

Handhaving 
Op het gebied van handhaving is het momenteel rustig. Er zijn signalen binnengekomen dat vlak 

na de invoering van de controle op de QR-code dit niet overal consequent werd gedaan. Na 
controle door onze BOA’s lijkt dat beter te gaan. Daarnaast is er contact geweest met de 
sportverenigingen. De controle loopt daar goed. 
 
GGD 

Prikbus 
De prikbus stond woensdag 13 oktober voor de laatste keer op het Henri Dunantplein. Er zijn die 
dag 119 prikken gezet. De GGD Hollands Midden gaat vanaf 1 november op wisselende 
binnenlocaties vaccineren. Denk aan buurtcentra, ziekenhuizen en andere plekken in wijken en 
woonkernen. Op die manier wil de GGD het vaccineren zo makkelijk mogelijk maken. 
 
 

 
Testlocatie HLT 
De testlocaties in onze gemeente zijn nu allemaal gesloten. De GGD test geen mensen die naar de 
horeca, een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling willen. Mensen kunnen nog wel 
terecht bij testenvoortoegang.org. Dit zijn commerciële testers maar vooralsnog worden deze 
testen door de Rijksoverheid betaald. Bij de GGD kun je terecht in Leiden, Alphen aan de Rijn en 

Gouda. 
 
Vaccinatiegraad 
De gebruikelijke afbeelding “Percentage gevaccineerden door GGD’en” is vervangen door 
“Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep”. 
 



   
 
 
Besmettingscijfers landelijk 
In de  week van 5 tot en met 12 oktober 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten met 

48% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het 
aantal meldingen. Meer mensen lieten zich testen. Het percentage mensen met een positieve 

testuitslag steeg naar 10,3%. 

   
 
Met vriendelijke groet, 

namens het college, 
 
Arie van Erk 
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