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Persconferentie 12 november 2021: Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om 
contacten te beperken 
 
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal 
coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. 

Contactmomenten worden door deze maatregelen teruggebracht. De aanvullende maatregelen zijn 
zaterdag 13 november 18.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. Lees 
hier het hele bericht: Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken | 
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
 
Handhaving 

Brief over handhaving CTB 
Vandaag en begin volgende week gaan er brieven uit aan ondernemers, sportverenigingen, 
sportscholen, winkels, culturele instellingen en contactberoepen. In de brief herhalen we de 
aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid, bieden we hulp en advies via onze 
contactfunctionarissen en kondigen we eventuele mystery guests en aangescherpte controles aan. 

Bijgevoegd vindt u beide brieven. 
 

GGD 
GGD Hollands Midden stopt voorlopig met testen zonder afspraak 
Door de explosieve vraag naar coronatesten stopt de GGD voorlopig met het aanbieden van ‘testen 
zonder afspraak’ op alle GGD-testlocaties in regio Hollands Midden. Dit geldt dus ook voor de 
testlocatie voor de Bollenstreek in Lisse. De openingstijden blijven hetzelfde, er is alleen geen vrije 
inloop meer. Zo worden lange wachttijden bij de testlocaties voorkomen. We hebben dit op alle 
kanalen gecommuniceerd. 

 
Vaccinatiegraad  

    
Besmettingscijfers 

 

   

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college, 
 
Arie van Erk 
Burgemeester 
  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-te-beperken
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CDatum: 18 november 2021 
  
 

Beste ondernemer, bestuurder van een vereniging en/of beheerder van horecafaciliteiten of 
sportvereniging 
 
Eind september hebben Jan van Rijn en ik een gesprek gehad met u als ondernemer, bestuurder van 
verenigingen of beheerder van een horecafaciliteit. Onderwerp van gesprek was het vervallen van de 
verplichte afstandsmaatregel van 1,5 meter en de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB), 
waarbij u te maken heeft met de controle en handhaving hierop. Sinds de laatste persconferentie 
van 12 november over de coronasituatie, heeft u te maken met nieuwe en aangescherpte 
maatregelen. De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4 december. Het kabinet komt op 3 
december met een actualisatie. 
 
Horeca 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden in ieder geval de volgende maatregelen:  

 Horeca is open tot 20.00 uur (bij gemengd gebruik met horeca, bijvoorbeeld horeca in een 
sportcentrum) mag de locatie open blijven, maar het horecagedeelte is na 20.00 uur dicht 
(ook geen afhaal, want men blijft binnen de locatie)  

 In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. 

 Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht 

 Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een 
vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.  

Sport 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden in ieder geval de volgende maatregelen:  

 Als vereniging controleert u op het CTB bewijs 

 Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel 
professionele- als amateursport 

 Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan 

 Kantines zijn gelijkgesteld aan de reguliere horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur 
gesloten moeten worden  

 Bij het betreden van een binnen-locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona 
Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar 

 Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines 
én de buitenterrassen van buitensportlocaties. 

 Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht 

 De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op 
of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat 
laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), 
vrijwilligers, etc. 

 Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, 
maar een mondkapje is dan wel verplicht 

 Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij 
hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel 

 Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. 
Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en 
voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd 

 
Voor meer en uitgebreidere informatie over deze en andere maatregelen verwijzen wij u naar de 
website van de Rijksoverheid. Een link vindt u onderaan deze brief. 
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Hulp en advies 
Heeft u als horeca ondernemer vragen over de maatregelen of wilt u graag advies over de controle 
op het Corona Toegangs Bewijs (CTB)? Dat kunt u contact zoeken met onze 
bedrijvencontactfunctionaris Marit Heij via 14 0252 of m.heij@hltsamen.nl  
Heeft u als sportvereniging vragen dan kunt u terecht bij een van onze contactfunctionarissen 
verenigingen Loes Massaro of Monique van der Weijden via 14 0252 of l.massaro@hltsamen.nl en 
m.vanderweijden@hltsamen.nl 
 
  
Controle wordt aangescherpt 
Tijdens de bijeenkomst hebben we uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om de regels 
rondom het CTB uit te voeren. Voor mogelijke opstartproblemen is er hulp en advies aangeboden. 
Inmiddels zijn we ruim zes weken verder. Mijn ervaring is dat op de meeste plekken het CTB wordt 
gevraagd en er ook naar gehandeld wordt. Mijn complimenten daarvoor! Helaas krijg ik ook signalen 
dat de controle op een aantal plekken niet of onvoldoende plaatsvindt.  
Om een gelijk speelveld voor iedereen te creëren is het mogelijk dat er de komende weken 
mysteryguests bij u langs komen om te kijken of u controleert op het CTB. Bij het onvoldoende 
naleven van de maatregelen wordt er een Last Onder Dwangsom (LOD) opgelegd. Vanzelfsprekend 
hoop ik dat het niet zo ver hoeft te komen.  
 
Tot slot 
Het is bijzonder vervelend dat u, door het hoge aantal besmettingen, weer te maken heeft met 
nieuwe maatregelen. Dat begrijp ik heel goed. Toch is het van het grootste belang, ook in die van u, 
dat we ons allemaal aan de coronaregels houden. Dat is de enige manier om uit deze crisis te komen. 
 
Meer informatie 

 Wilt u meer weten over de maatregelen? Kijk dan op  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers 

 
 
De burgemeester van Hillegom 
 
Arie van Erk 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers


 

 
 
 
 
 
Datum: 22 november 2021 
 
   
  
 

Beste eigenaar/huurder van een sportschool/winkel, bestuur van een culturele instelling, werkende 
in een contactberoep, 
  
Sinds de laatste persconferentie van 12 november over de coronasituatie, heeft u te maken met 
nieuwe en aangescherpte maatregelen. De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4 december. 
Het kabinet komt op 3 december met een actualisatie. 
 
Landelijke afspraken 
De coronamaatregelen zijn landelijke afspraken. Wij, als lokaal bestuur, hebben ons aan die 
afspraken te houden net zoals u. Een ieder heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Het 
uitgangspunt is een gelijk speelveld voor iedereen die met deze regels te maken heeft en dat 
iedereen zich ook aan de regels houdt.  
 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden in ieder geval de volgende maatregelen:  
 
Sportscholen 

 Iedereen mag binnen en buiten sporten. 18+ alleen op vertoon van het CTB 

 Sportwedstrijden zijn toegestaan. 

 Er mag geen publiek aanwezig zijn bij amateursport en professionele sport.  

 Bij gemengd gebruik met horeca, mag de locatie open blijven, maar het horecagedeelte is na 
20.00 uur dicht  

 
Winkels 
Open van 06:00 tot 18:00 uur:  

 Niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. 

 Dragen van een mondkapje is verplicht. 
Open van 06:00 tot 20:00 uur:  

 Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen, opticiens en 
groothandels.  

 Dragen van een mondkapje is verplicht. 
 
Culturele instelling 

 Open van 06:00 tot 18:00 uur voor zaalverhuur. 

 Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar u een coronatoegangsbewijs moet laten zien. 
Dit geldt ook voor kunst en cultuur en evenementen.  

 Bij gemengd gebruik met horeca mag de locatie open blijven, maar het horecagedeelte is na 
20.00 uur dicht  
 

Evenementen  

 Evenementen zijn alleen toegestaan van 06:00 tot 18:00 uur.  

 Bij evenementen mogen maximaal 1.250 mensen in een ruimte. 
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Kunst en cultuur 

 Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld theaters hebben geen verplichte sluitingstijd.  

 Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte.  
 

Contactberoepen 

 Open van 06:00 tot 18:00 uur. 

 Dit geldt ook voor zonnestudio’s. 
 
 
Voor meer en uitgebreidere informatie over deze en andere maatregelen verwijzen wij u naar de 
website van de Rijksoverheid. Een link vindt u onderaan deze brief. 
 
Hulp en advies 
Heeft u als ondernemer vragen over de maatregelen of wilt u graag advies over de controle op het 
Corona Toegangs Bewijs (CTB)? Dat kunt u contact zoeken met onze bedrijvencontactfunctionaris 
Marit Heij via 14 0252 of m.heij@hltsamen.nl  
Heeft u als culturele instelling vragen dan kunt u terecht bij een van onze contactfunctionarissen 
verenigingen Loes Massaro of Monique van der Weijden via 14 0252 of l.massaro@hltsamen.nl en 
m.vanderweijden@hltsamen.nl 
 
Controle  
De komende tijd gaan we controleren op het scannen van de code. Mocht u de regels niet naleven 
vindt er in eerste instantie een gesprek plaats om u te adviseren over de regels en mogelijkheden. Als 
daarna blijken dat u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, volgt een waarschuwing en 
uiteindelijk treden we handhavend op. Vanzelfsprekend hopen we dat het niet zo ver hoeft te 
komen. 
 
Tot slot 
Het is bijzonder vervelend dat u, door het hoge aantal besmettingen, (weer) te maken heeft met 
nieuwe maatregelen. Dat begrijp ik heel goed. Toch is het van het grootste belang, ook in die van u, 
dat we ons allemaal aan de coronaregels houden. Dat is de enige manier om uit deze crisis te komen. 
 
Meer informatie 

 Wilt u meer weten over de maatregelen? Kijk dan op  Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 

 Informatie over het coronatoegangsbewijs vindt u op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers 

 
 
De burgemeester van Hillegom 
 
Arie van Erk 
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