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Geachte leden van de Raad, 
 
Van ‘we zijn er bijna’ tot de mogelijkheid dat we in een nieuwe soort lockdown komen. In de 
periode van de raadsbrief kan ik berichten van de afbouw van coronmamaatregelen tot het 
weer aanscherpen van de maatregelen waarvan we met zijn allen hadden gehoopt dat we 
die achter ons hadden kunnen laten. In deze periode heeft het coronatoegangsbewijs (CTB) 
een prominente plaats gekregen in het pallet aan coronamaatregelen. Nederland ging 
aanvankelijk verder open met het coronatoegangsbewijs, maar ondertussen zien we 
natuurlijk de omgekeerde beweging. Ondernemers in horeca en cultuur, organisatoren van 
evenementen én de beheerders en ondernemers van (sport)-kantines kregen te maken met 
de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat was en is geen gemakkelijke opgave.  
 
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Nederland door deze crisis heen te 
leiden. Een verantwoordelijkheid die breed gedragen wordt, juist ook door ondernemers en 
verenigingen. Hoewel ik begrip heb voor het feit dat de rol van handhaver niet iedereen past, 
kunnen we deze stap alleen in gezamenlijkheid zetten. Eenieder heeft daarin zijn eigen rol 
en verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is dat iedereen zich aan de regels houdt. Het 
toenemende aantal besmettingen in de samenleving zorgt, samen met de beperkte 
capaciteit voor de druk op het zorgsysteem. Verdere verscherping van de regels ligt in de 
rede en het eind is nog niet in zicht.  
 
Veel van de in de raadsbrief aan de orde komt, is inmiddels door de actuele ontwikkelingen 
van het virus gedateerd. Toch meen ik dat het goed is om middels de raadsbrief u  te 
informeren over besluiten die zijn genomen in het kader van de coronacrisis en activiteiten 
binnen onze gemeente die daaruit voortvloeiden. De informatie in deze brief heeft betrekking 
op de periode van 21 augustus 2021 – 6 november 2021. 
 
In de raadsbrief  zal ik de volgende hoofdthema’s nader toelichten: 

 COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen periode 

 Ontheffingen, aanwijzingen en handhaving 

 COVID-19 gerelateerde projecten 
 
Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat meer actuele en gedetailleerde informatie via 
de tweewekelijkse raadsmail COVID-19 uw kant op komt. 
 
Als 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 de diverse maatregelen vervallen en weer door de actuele 
ontwikkelingen opnieuw ingesteld. Belangrijk verschil met de periode van begin september is 
wel dat het coronatoegangsbewijs (CTB) breder en intensiever gaat worden gebruikt. 
Aanvankelijk leek de invoering van het CTB op veel bezwaren vanuit de horeca en de 
diverse horeca-houdende sportverenigingen te stuiten. In navolging van de eerder gevoerde 
netwerkstrategie en in combinatie met een coachende stijl van handhaven, zijn de 
ondernemers en de bestuurders van verenigingen benaderd voor een gesprek over de 
mogelijke invoeringsproblemen.  
Het beeld van de naleving is dat het overgrote deel van de ondernemers loyaal en adequaat 
het CTB controleert. Met die ondernemers die zich niet houden aan de wettelijke 
verplichtingen wordt een stevig gesprek gevoerd. Er leeft bij de ondernemers het gevoel dat 
degene, die de regels niet willen naleven, hiermee weg kunnen komen. Dit is per se niet het 
geval. Ik hecht eraan hier uit te spreken dat we alle instrumenten, die de Coronawet ons 
biedt, ook toepassen, inclusief sanctionerend optreden. In Hillegom is dat laatste tot op 
heden nog niet nodig gebleken.  
In Hillegom is in oktober een informatieavond belegd met alle betrokkenen 
horecaondernemers en (sport)verenigingen met een horecafaciliteit. Op die avond is een 
toelichting gegeven op de nieuwe maatregelen. 
 
Meer over de overheidsmaatregelen is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-
openingsplan.  
In bijlage 1 zijn de verwijzingen naar alle ‘corona-persconferenties’ opgenomen. 
 
Besmettingen en vaccinaties binnen de gemeente: 
In Hillegom zijn de besmettingscijfers tot en met oktober redelijk stabiel gebleven, hoewel de 
daling in de eerste weken van augustus minder snel is gegaan. Vanaf week 38 is een 
stijging te zien. Het totaal aantal actieve uitbraken is historisch laag in de regio en de 
verwachtte clusters in het onderwijs zijn uitgebleven. Na de vakanties zijn er wel HLT-breed 
enkele kleine uitbraken geweest op de scholen, maar geen grote aantallen. De nieuwe 
cijfers worden in de volgende raadsrapportages toegelicht. 
 
 
Grafiek: Aantal besmettingen in week 44 en 45 per 100.000 inwoners

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-4-openingsplan


In bovenstaand figuur (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl) is te zien dat in bijna alle 
gemeenten het besmettingen per 100.000 inwoners stijgt. Het relatieve aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners is gestegen van 470 in week 44 naar 593 in week 45. Dit is boven het 
landelijk gemiddelde (538). Hoewel Hillegom hier met de minste besmettingen staat vermeld, 
moet benadrukt worden dat het een momentopname is en volgende week weer anders kan 
zijn.  
 
In bijlage 2 vindt 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 
Vaccinatiestrategie 
Tot en met week 45 zijn 520.624 inwoners uit de regio door de GGD gevaccineerd. Voor 
Hillegom is dit 14.438. Het percentage inwoners van 12 jaar en ouder dat minimaal één 
vaccinatie door de GGD heeft gekregen is 84% (voor Hillegom is dit 86%). Ook huisartsen 
en andere instellingen hebben inwoners gevaccineerd. De totale vaccinatiegraad is: 86% 
van de 18-plussers in Hillegom en 63% van de 12-17-jarigen). De jongerengroep blijft in 
vergelijking met de anderen gemeenten in Hillegom wat achter. 
 
Nu ongeveer 84% van de inwoners uit de regio minimaal een keer gevaccineerd is, is de 
eerste massavaccinatiecampagne op zijn eind. De GGD was aanvankelijk overgestapt  naar 
fijnmazig vaccineren. Er zijn namelijk nog groepen waar de vaccinatiegraad laag is. Door 
specifiek aandacht te besteden aan die groepen, hoopt de GGD de vaccinatiegraad onder 
die inwoners alsnog te verhogen. De GGD Hollands Midden doet dit op drie manieren:  
1. Vaccineren van specifieke bijzondere, vaak kwetsbare, doelgroepen, zoals 
arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en asielzoekers. Zowel op de GGD-locaties als ter 
plaatse.  
2. Inzet van mobiele prikbussen in woonkernen en wijken.  
3. Vrije inloop door 'prikken zonder afspraak' in onze 'vaste' vaccinatielocaties.  
Vanwege de nieuwe ontwikkelingen bereidt de GGD zich voor op de 3e boostercampagne. 
Daarover in de volgende raadsrapportage meer 
 
Samenvoeging test- en vaccinatielocaties 
De GGD Hollands Midden gaat een aantal test- en vaccinatielocaties samenvoegen. Daar 
zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat door het samenbrengen van de locaties 
onder één dak er een versterking ontstaat. Iemand die negatief test maar nog niet 
gevaccineerd is, kan bijvoorbeeld gelijk doorlopen voor een vaccin als hij of zij dat wil. De 
tweede reden is dat de GGD door de samenvoeging slimmer en goedkoper kan werken. De 
test- en vaccinatielocaties zijn nog wel van elkaar gescheiden. Ze hebben een eigen ingang 
en ook de looproutes zijn al vanaf de parkeerplaats verschillend. Zo kunnen mensen met 
klachten die zich willen laten testen, niet in contact komen met mensen die een vaccinatie 
halen. Ook blijven de 1,5 meter afstand en het mondkapje verplicht op alle test- en 
vaccinatielocaties. Deze laatste ontwikkeling is helaas achterhaald door de hausse aan 
besmettingen en de capaciteit van de GGD om in te zetten op vaccineren dan wel testen. 
 
De testlocatie in Leiden aan de Verbeekstraat sluit haar deuren. Vanaf 7 oktober kan men 
voor een test naar het ECC aan de Haagse Schouwweg 10, waar al een vaccinatielocatie 
is. De openingstijden van alle locaties zijn te vinden op GGD Hollands Midden (ggdhm.nl). 
Werknemers in het onderwijs of -kinderopvang komen in aanmerking voor een sneltest of 
een versnelde PCR-test uitslag. Voor een sneltest kan men zonder afspraak terecht in 
Gouda (tussen 07:15 en 8:00 uur) of in Leiden (tussen 7.30 uur en 8.30).  
Voor alle duidelijkheid, de bewoners van Hillegom kunnen o.a. ook naar de GGD-testlocaties 
op Schiphol, Nieuw-Vennep, Sportplaza aan de Helsinkilaan 1; en in Heemstede, Sportplaza 
Groenendaal aan Sportparklaan 16.  
Kijk verder op https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus/coronatest voor de 
openingstijden. 
 
 
 

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
https://www.ggdhm.nl/
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus/coronatest


Prikbussen 
In week 29 is de GGD in Katwijk gestart met de uitrol van de prikbussencampagne in 
Hollands Midden. Niet zonder succes; inmiddels zijn 22 standplaatsen gerealiseerd en zijn 
meer dan 6.000 mensen in een van de prikbussen gevaccineerd. Daarmee behoort onze 
regio tot de top van Nederland. Vanaf 1 november stopt de GGD Hollands Midden vanwege 
het veranderde weerstype met de inzet van de prikbussen. Er wordt dan verder gegaan met 
kleinschalige vaccinatie-acties met mobiele prikteams op binnenlocaties, e.e.a. in overleg 
met de gemeenten. Mogelijke locaties zijn wijkcentra, buurtverenigingen, opvanglocaties, 
bedrijven. In onderstaande tabel staat per kern wanneer een prikbus op welke locatie staat 
en het aantal uitgedeelde prikken. Vanaf 1 oktober worden de prikbussen weer afgebouwd, 
de einddatum staat aangeven in de laatste kolom. 
 

Overzicht t/m week 38     

Plaats Gestart in week 1e prik  2e prik Stopt in week 

Lisse Week 31 516 218 Week 41 

Warmond Week 34 99 44 Week 39 

Hillegom Week 34 260 98 Week 41 

Voorhout Week 36 91 14 Week 41 

Sassenheim Week 38 45 6 Week 43 

 
 
Afbouw crisisorganisatie – paraatheid HLT – overgang herstel en vernieuwing-fase 
Gezien de dalende coronacijfers en de toenemende vaccinatiegraad, was de gemeentelijke 
crisisorganisatie langzaam aan het afbouwen. De verslechtering van de besmettingscijfers 
hebben er in november toe geleid dat de crisisorganisatie weer volop in bedrijf is. Een 
afbouw is vooralsnog niet aan de orde. 
 
Nafase 
Op 23 juni jl. hebben we in het  BOC besloten om de ‘Nafase’ formeel op te starten. Wij 
hebben gekozen voor een beperkte, klassieke nafase, gericht op een technische afronding 
van de crisis.  
  
Vanwege de ongebruikelijk lange warme fase van deze crisis, is een aantal zaken al belegd 
in de lijn en zijn deze in een aantal gevallen onderdeel geworden van de reguliere 
werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de financiële afwikkeling en aan het onderdeel 
‘Verslaglegging en archivering’.  
  
Voor de andere onderdelen zoals ‘Onderzoek en Evaluatie’ geldt dat we weten dat dit eraan 
komt, maar nog niet precies wanneer en in welke vorm. We moeten hier echter wel snel 
actie op kunnen ondernemen wanneer deze activiteiten concreter worden. Daarom brengen 
we de desbetreffende deelprojectleiders nu alvast in stelling. Op deze onderdelen is te zijner 
tijd meer inzet nodig om tot afronding te kunnen komen. 
 
Na het intrekken van de COVID-wet ontvangt u een verantwoordingsverslag van mij over de 
algehele aanpak en afwikkeling van de crisis. Inmiddels is besloten de uitvoering van de 
activiteiten, die horen bij de Nafase, uit te stellen tot een geschikter moment.  
 
Herstel en vernieuwing 
We inventariseren of er extra activiteiten nodig zijn gericht op herstel en het borgen van 
leerervaringen. Op dit moment blijkt op basis van de gesprekken binnen de colleges en de 
ambtelijke QuickScan, dat er ontwikkelingen en impact op tal van terreinen zijn. Deze zijn 
inmiddels onderdeel van de reguliere beleids- en taakuitvoering. Ook maken ze deel uit van 
de verschillende bestuurlijke gesprekken. Daarnaast blijken ze opgenomen te worden in de 
strategische verkenningen van HLTsamen. Ook hebben herstelactiviteiten hun plaats 
gekregen in bijvoorbeeld financiële regelingen voor lokale activiteiten, het faciliteren van 
evenementen (tot voor kort zover mogelijk binnen de coronaregels) en 
netwerkactiviteiten/voorlichting van onze bedrijfscontactfunctionarissen. Er zijn momenteel, 
zover bekend, geen relevante ontwikkelingen en activiteiten die op korte termijn tot 
uitvoering gebracht moeten worden, anders dan nu al door de beleidsafdelingen en binnen 
de HLT strategische verkenningen in uitvoering zijn. Het ligt in de rede dat gelet op de 



ontwikkelingen in de samenleving de maatschappelijke onrust als gevolg van toenemende 
polarisatie versneld aandacht behoeft. 
 
Bovenstaande inzichten worden momenteel in een beknopte rapportage samengevoegd.  
 
Winkelgebieden/Horeca 
Door de langzame afschaling waren in de winkelgebieden aanvankelijk geen 
coronamaatregelen meer voorgeschreven. Diverse zichtbare maatregelen als afsluitingen en 
vormen van toezicht zijn weggehaald. De tijdelijke terrassenuitbreiding die aan sommige 
horecabedrijven in de eerste helft van 2021 op verzoek is vergund, blijft geldig tot 3 
maanden na intrekking van de nationale corona-wetgeving. Hier en daar wordt al 
geïnformeerd naar de mogelijkheid om de uitbreidingen ook na de coronaperiode te 
continueren. Ook zijn er verzoeken om de aangepaste sluitingstijden op zon- en feestdagen 
te continueren na de coronaperiode. De lokale beleidsregels die hierop betrekking hebben, 
zijn niet meer van toepassing op de dag na de intrekking van de landelijke coronawetgeving. 
De besluitvorming over beide aangelegenheden zal langs de normale gemeentelijke 
procedures worden voorbereid. 
Op 25 september 2021 is, zoals eerder genoemd, een verdere versoepeling van de COVID-
19 maatregelen doorgevoerd. Als gevolg van deze versoepeling is het CTB voor een bezoek 
aan de horeca, evenementen en in de kunst- en cultuursector geïntroduceerd. Tot op heden 
is de introductie van dit CTB zonder problemen verholpen. Er zijn enkele signalen dat het 
CTB in sommige restaurants niet wordt gevraagd. Zoals afgesproken wordt hierop langs de 
weg van het coachend handhaven ingespeeld. Mocht blijken dat dit niet het gewenste 
resultaat heeft, dan zal er alsnog verder handhavend worden opgetreden. Dat was tot het 
moment van verslaglegging niet nodig. 
De recente ontwikkelingen brengen nieuwe maatregelen naast de CTB voor de 
winkelgebieden en de horeca dichterbij.  
De invoering van het CTB heeft vooral veel consequenties in de horeca en voor de 
sportfaciliteiten met horecafunctie. De ervaringen met CTB bij de sport zullen in een 
volgende raadsrapportage worden opgenomen. 
 
Onderwijs – jongeren 
Om de ontwikkelingsvertraging die leerlingen hebben opgelopen tijdens de verschillende 
lockdowns vanwege corona aan te pakken, heeft het Rijk besloten om voor verschillende 
partijen extra middelen beschikbaar te stellen binnen het Nationaal Programma Onderwijs. 
Doel is om onderwijsachterstanden in te lopen, welbevinden van jongeren te stimuleren en 
sociaal-emotionele problemen bij jongeren aan te pakken. Deze middelen moeten door de 
verschillende partijen in samenhang met elkaar in drie jaar tijd worden ingezet voor alle 
kinderen en jongeren. 
Schooldirecties hebben inmiddels een scan gemaakt van de situatie op hun scholen. Op 
basis daarvan hebben ze een plan van aanpak naar het Ministerie gestuurd. Het Ministerie 
baseert hierop de toekenning van de extra middelen. Ook gemeenten hebben een 
toezegging gekregen met een bedrag voor drie jaar (twee schooljaren: 2021-2022 en 2022-
2023). Duidelijk is al dat de verantwoording via de SiSa systematiek (single information, 
single audit) gaat en het dus geoormerkte middelen betreft. Gebruiken we ze niet, dan gaan 
ze terug naar het Rijk.  
 
De middelen mogen we besteden aan: 

 Bovenschoolse maatregelen 

 De voorschoolse periode 

 Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak) 

 Bevorderen samenwerking in de gemeente 

 Thuiszitters 

 Tijdelijke (onderwijs)huisvesting en ambtelijke capaciteit 
 

Er is binnen HLTsamen een denktank NPO (Nationaal Programma Onderwijs) actief die een 
programma aan het samenstellen is met onderlinge samenhang, aansluitend op wat scholen 
al doen en met gebruik van wat gemeenten en hun partners zoals jongerenwerk, de 
bibliotheek, sport en bewegen, kunst en cultuur al aan activiteiten hebben of kunnen bieden. 
De denktank is nu een overzicht op papier aan het zetten met de behoeften van 



scholen/schoolbesturen, wat zij zelf bijdragen, wat zij nodig hebben van gemeenten en 
andere partners en de bedragen (indien van toepassing en bekend) aan de hand van de 
criteria die het Rijk heeft gesteld voor de besteding van de middelen. Nu al is duidelijk dat 
o.a. de inzet van (meer) preventie en zorg in de school een belangrijke rode draad is in de 
behoeften. 
 
 
  



2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  

Quarantaineverplichting 
Vanaf 20 september 2021, is de handhaving van de quarantaineplicht voor gevaccineerde 
reizigers vervallen. Dit betekent dat gevaccineerde reizigers uit zeerhoogrisicogebieden niet 
meer in quarantaine hoeven of dat hun quarantaine komt te vervallen. In de verslagperiode 
zijn geen handhavingsmaatregelen tegen overtreders geweest. 
 
De afgelopen periode zijn er geen ontheffingen verleend of plaatsen aangewezen waar 
ontheffingen kunnen gelden.  
 

3. COVID-19 gerelateerde projecten 

Evenementen 
In augustus/september lag de focus qua evenementen op de najaarsfeesten. 
De Harddraverijvereniging Hillegom besloot om dit jaar geen kermis en harddraverij te 
organiseren. Het was jammer dat deze feesten net voor de versoepelingen zouden 
plaatsvinden. De organisatoren hebben toen zelf besloten de festiviteiten te cancelen.  Als 
redenen hiervoor gaven zij aan de 1,5 meter maatregel en het verbod op entertainment bij 
de horeca. Hierdoor had de vereniging het gevoel geen mooie kermis/harddraverij te kunnen 
organiseren. Wel waren er verschillende kleine activiteiten die met inachtneming van de 
coronamaatregelen toch naar tevredenheid georganiseerd konden worden. Het najaarsfeest 
was dit jaar daarom kleinschalig. 
Op 30 oktober jl. is het Skifeest georganiseerd in het sportcentrum De Vosse te Hillegom. 
Met ruim 1250 mensen is dit feest zonder incidenten verlopen. 

 
4. Ten slotte 

Een oude volkswijsheid is dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Maar bij de coronacrisis 
weet je eigenlijk niet wanneer we bij de laatste lootjes aankomen. Daarnaast staan ons de 
heftige gebeurtenissen van het begin van de crisis nog voor ogen. Spreken over de laatste 
loodjes is alleen al om deze reden niet mogelijk? In september/oktober was het te merken 
dat ‘iedereen’ er naar verlangde dat het nu eens afgelopen moet zijn, dat we de crisis achter 
ons zouden kunnen laten en vooruit kunnen kijken. Des te rauwer is het ons gevallen dat de 
crisis in volle hevigheid terug is. Het brengt ons moeilijke keuzes om de crisis beheersbaar 
te houden. De balans vinden tussen bescherming tegen, bestrijding van het virus en de 
vrijheid om zelf keuzes te maken. Welke grondrechten mag je beperken in de strijd tegen het 
virus? De keuzes waarvoor we staan kunnen gemeenschappen en groepen scherper 
tegenover elkaar laten te staan. Soms snijdt het dwars door families en jarenlange 
vriendschapsrelaties heen. De gemeentebestuur en gemeenschap is zich ervan bewust dat 
onze gemeenschap, onze volksgezondheid en veiligheid, maar ook onze democratische 
rechtsstaat meer dan ooit uitgedaagd wordt. In dit perspectief staat ons een bijzondere tijd te 
wachten. 
  



 

Bijlage 1 

Data 

aankondigingen 

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 aangescherpt

e 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/coronamaatr
egelen-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 

i.v.m. 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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5 juli 2021 Kabinet 
presenteert agenda 

voor herstel en 
perspectief 

jongeren na corona 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/02/kabinet-presenteert-agenda-voor-herstel-en-

perspectief-jongeren-na-corona 
 

9 juli 2021 een 
tussentijdse 
persconferentie 
ingelast i.v.m. 

snelle toename 
aantal 
besmettingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-
toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer 
 
 

12 juli 2021 
Dringend advies 
voor komende 

week: blijf thuis en 
laat je testen na 
risicovol contact 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/12/dringend-advies-voor-komende-week-blijf-
thuis-en-laat-je-testen-na-risicovol-contact 

 

19 juli 2021 

Thuiswerken is 
weer de norm en 

frisse lucht als 
aanvullende 
basisregel 

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

19/nieuws/2021/07/19/thuiswerken-is-weer-de-norm-en-frisse-lucht-
als-aanvullende-basisregel 

 

26 juli 2021 
Nederland past 

aanpak reizen 
binnen Europa aan, 
meerdaagse 
evenementen tot 1 
september afgelast 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/07/26/nederland-past-aanpak-reizen-binnen-europa-

aan 
 

2 augustus 2021 

verlenging verbod 
op eendaagse 
evenementen 
zonder vaste 

zitplaats tot 1 
september, met 

uitzonderingen 

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

19/nieuws/2021/08/02/kabinet-verlengt-verbod-op-eendaagse-
evenementen-zonder-vaste-zitplaats-tot-1-september 
 

9 augustus 2021 
Zelftesten voor alle 
huishoudens in 
Nederland 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-alle-huishoudens-in-nederland 
 

13 augustus 2021 
Fysiek onderwijs 
open, andere 
coronamaatregelen 
verlengd 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-
coronamaatregelen-verlengd 
 

25 september 2021  
Verder openen 
m.b.v. 
coronatoegangsbew
ijs 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, evenementen en andere 
activiteiten | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

2 november 2021  

Nieuwe 
maatregelen i.v.m. 
oplopende 
besmettingen 

Persconferentie coronavirus 2 november 2021 in eenvoudige taal | 

Rijksoverheid.nl 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-alle-huishoudens-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/08/09/zelftesten-voor-alle-huishoudens-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/08/13/fysiek-onderwijs-open-andere-coronamaatregelen-verlengd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-eenvoudige-taal


 

  



 

 

Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 

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

 
 

 
 

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


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlagen:  

 

 


