
Raadsmail 24-04-2020 inzake Coronacrisis 
  
  
Beste raads- en burgerleden, 
  
Graag brengen we u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen in onze gemeente. 
  
Cijfers corona 
In de bijlage vindt u, zoals toegezegd, een momentopname van het aantal besmettingen (naar 
beneden scrollen). Let wel er wordt dus beperkt getest en afgaande op landelijke gemiddelden zijn 

er in Hillegom ongeveer 100 mensen die besmet zijn of dat zijn geweest. (4% van de bevolking). 
Wat wel zichtbaar is dat het aantal besmettingen in de gehele regio afneemt.  Voorheen waren dat 
er gemiddeld vaak ruim 40 per dag.  
  
Versoepeling coronamaatregelen sportende kinderen 
Vanaf 28 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer georganiseerd buiten sporten 
onder begeleiding. Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden/competities en toernooien blijven 

verboden.  
Sportverenigingen en sportaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een 
protocol. De gemeente heeft de kaders aangegeven waaraan het protocol zal moeten voldoen. Als 
het protocol voldoet, krijgt de sportvereniging of sportaanbieder een ‘go’ van de gemeente en 
kunnen zij starten.   
De sportverenigingen en -aanbieders hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. 

In de bijlage vindt u de brief aan de sportverenigingen. 
  
In de bijlagen vindt u tot slot een update van de ISD van Tozo cijfers tot en met 24 april. 
  
  
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
  
Arie van Erk 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geachte dames en heren,   

Namens de Directeur Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, stuur ik u de “corona- update” van GGD GHOR 

Nederland van 23 april. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de Tweede Kamer, 

vergadering DPG’en 23 april, update vanuit het LCTK, update LOT-C GHOR, ter inspiratie, uit de media. 

  
De tabel hieronder is het dagrapport bemonsteringen Covid-19. Deze rapportage is aan het eind van de dag 

aangeboden aan Dhr. Lenferink als voorzitter VRHM.  

Het totaal aantal bewezen besmettingen  in Hollands Midden staat per 23  april op 1216.  
  
Een paar aandachtspunten rondom de teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp   

-          De teststraat kan de verzoeken voor testen van zorgpersoneel prima aan. Er is momenteel sprake 
van overcapaciteit.  

-          De  teststraat is ook geopend op 27 april en 5 mei.  

-          Medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang mogen vanaf 6 mei ook getest gaan worden in de 

teststraat. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. De communicatie richting scholen 

kinderopvangorganisaties  etc hierover wordt voorbereid en deze volgt z.s.m. na het weekend.  
  

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

Met vriendelijke groet, 

Matthijs van der Vorm  

Directiesecretaris RDOG HM   



   

Dagrapport COVID-19 Hollands Midden 
donderdag 23 april 

2020   

      

Nieuw gemelde overlijdens 4   

Totaal overledenen in Hollands Midden gemeld bij GGD 127   

Nieuwe positieve testen 15   

      

Totaal aantal positieve testen 1216   

      

      

Gemeente nieuwe gevallen totaal positief 

Alphen aan den Rijn*  151 

Bodegraven-Reeuwijk  37 

Gouda  1 200 

Hillegom   24 

Kaag en Braassem 2 27 

Katwijk 6 159 

Krimpenerwaard 1 118 

Leiden  115 

Leiderdorp 1 24 

Lisse   20 

Nieuwkoop  44 

Noordwijk   38 

Oegstgeest  37 

Teylingen   37 

Voorschoten 2 29 

Waddinxveen   44 

Zoeterwoude  10 

Zuidplas 2 101 

Buitenland   1 

Totaal HM: 15 1216 
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Actualiteiten 

• Positief geteste personen: 35.729 (+887) 

• Ziekenhuisopnames: 10.158 (+137) 

• Overleden personen: 4.177 (+123) 

 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld 

dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe 

meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen 

patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. 

Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden 

patiënten. 

 

COVID-19 in verpleeghuizen 

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de 

verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We 

zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe 

verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We 

zien wel verspreiding van COVID-19 binnen 

verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met 

COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Lees meer in 

het nieuwsbericht van het RIVM. 

 

>> meer lezen op de RIVM site 

>> epidemiologische situatie COVID-19 23 april 2020 

>> ontwikkeling COVID-19 in grafieken 

>> overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan 

het coronavirus en COVID-19  

 

 

Uit de Tweede Kamer 

 

Debat 22 april 

Hier vindt u een kort sfeerverslag en hier het woordelijk 

verslag. Tijdens het debat was er veel aandacht voor het 

opschalen van het BCO door de GGD’en. 

 

 

Uit het debat over testen en BCO 

Wij hebben voor u belangrijke zaken die tijdens het 

debat zijn gezegd over testen en Bron- en 

Contactonderzoek hier samengevat. 

 

Moties 

Deze motie werd unaniem aanvaard:  

Overwegende dat voor het onder controle krijgen van 

het coronavirus en het verlichten van maatregelen 

noodzakelijk is dat het aantal nieuwe virusbesmettingen 

onder controle is; overwegende dat een uitgebreid en 

effectief bron- en contactonderzoek daarbij 

onontbeerlijk is; constaterende dat er daarvoor bij de 

GGD onvoldoende capaciteit is en we in andere landen 

zien dat op grote schaal mensen worden opgeleid; 

verzoekt de regering, om een uitgebreid en effectief 

bron- en contactonderzoeksbeleid voor te bereiden, en 

de Kamer hierover zo snel als mogelijk te informeren. 

 

Een overzicht van alle ingediende moties vindt u hier. 

 

Overige 

Een open brief over het testbeleid in de zorg van 

Lodewijk Asscher aan minister de Jonge. 

 

Vergadering DPG’en 23 april 

Vanmiddag vond er een DPG overleg plaats in Utrecht 

bij GGD GHOR Nederland. Er waren veel DPG’en fysiek 

aanwezig en een aantal sloot aan via beeldbellen of 

telefoon. Het was goed om elkaar weer eens te zien.  

Er gebeurt veel, in de verschillende regio’s worden vaak 

net wat andere accenten gelegd op basis van de 

regionale situatie, maar de DPG’en hebben wederom 

met elkaar onderschreven dat ze zich committeren aan 

gezamenlijk afgesproken doelen en resultaten. De wijze 

  

 coronavirus 
  

  Update 23 april 2020   

  

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. Deze kunt u 

desgewenst ook doorsturen. In de update vindt u informatie over: de actualiteit, uit de Tweede 

Kamer, vergadering DPG’en 23 april, update vanuit het LCTK, update LOT-C GHOR, ter inspiratie, 

uit de media. 

  

     

https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-verpleeghuizen
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-23-april-2020
https://www.rivm.nl/coronavirus/grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus/grafieken
https://www.databronnencovid19.nl/
https://www.databronnencovid19.nl/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-ontwikkelingen-rondom-het-4
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/86351e7c-563d-4bb8-b5a9-46355f182364
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/e7e1ec42-5a1b-4db1-864e-122b629ec376/20200423_Tweede_Kamer_debat_uitspraken_over_testen_en_BCO.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z07315&did=2020D15675
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05741
https://www.pvda.nl/nieuws/open-brief-over-het-testbeleid-in-de-zorg-aan-minister-de-jonge/
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waarop binnen GGD’en en GHOR-bureaus processen 

worden ingericht kan daarbij overigens verschillen.  

 

Er was veel aandacht voor de druk vanuit het Rijk, 

waarbij werd gepleit voor meer gezamenlijk vooruit 

kijken, naast aandacht voor de actualiteit. Er is verder stil 

gestaan bij de aangrijpende problemen in de VVT sector 

en de uitdagingen op het terrein van bron- en 

contactopsporing.  

 

Een aantal van de besproken onderwerpen komt a.s. 

dinsdag aan de orde in het gesprek van een delegatie 

van de DPG’en met de minister. 

 

Update vanuit het Landelijk Centrum Toezicht 

Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland  

Hieronder een update vanuit het LCTK.  

Vanaf 11 mei gaat reguliere kinderopvang weer open  

Het kabinet heeft op 21 april bekend gemaakt dat vanaf 

11 mei de kinderopvang en het basisonderwijs weer 

(gedeeltelijk) opengaan. Dagopvang en speciaal 

basisonderwijs gaan geheel open, de basisscholen 

gedeeltelijk met halve groepen. Buitenschoolse opvang 

volgt het ritme van het basisonderwijs. Zie de 

berichtgeving op de site van de Rijksoverheid. 

Over de gedeeltelijke openstelling maken onderwijs- en 

kinderopvangorganisaties gezamenlijk praktische 

afspraken. Binnenkort verschijnt een “anderhalvemeter-

protocol” voor de kinderopvang, dat zich naar 

verwachting vooral richt op veiligheid voor volwassenen, 

en focust op richtlijnen voor gedrag waaronder het 

anderhalve meter afstand houden.  

 

Wat houdt dit in voor toezicht kinderopvang?  

Het LCTK adviseert GGD’en om in ieder geval tot 11 mei 

door te gaan met het ‘signaal gericht’ toezicht en 

‘vinger aan de pols’. We adviseren ook om zo veel 

mogelijk af te zien van locatiebezoek. Op dit moment 

wordt met de GGD’en nagedacht over een nieuw 

landelijk advies inzake toezicht: hoe om te gaan met de 

geldende kwaliteitseisen vanaf 11 mei? Daarnaast wil 

GGD GHOR Nederland bestaande adviezen gericht op 

met name hygiënemaatregelen bundelen tot een 

landelijke richtlijn. GGD’en kunnen die gebruiken voor 

eenduidige advisering aan houders, die de openstelling 

van de kinderopvang voorbereiden. 

De gesprekken van GGD GHOR Nederland met de VNG 

en de Inspectie van het Onderwijs over toezicht en 

handhaving ten tijde van Corona lopen nog. Uitkomsten 

van de uitvraag onder GGD’en naar ‘hoe borgen we de 

kwaliteit van de kinderopvang versus wat is überhaupt 

mogelijk aan toezicht?’ vormt input voor deze 

gesprekken. 

 

 

 

 

Update LOT-C GHOR 

Bij de omgevingsmonitor die het LOT-C dagelijks opstelt is 

geconstateerd dat er binnen het onderwijs en de zorg 

(VVT) veel vragen leven over het gebruik van PBM en het 

naleven van de maatregelen. Binnen het liaison overleg 

van het LOT-C is besproken dat het RIVM en GGD dit 

meenemen naar hun achterban om te kijken of er meer 

aan voorlichting gedaan kan worden. 

 

Er wordt (vandaag en de komende dagen) gewerkt aan 

het stroomlijnen van de diverse processen van uitvragen, 

zodat het beter op elkaar afgestemd kan worden en ook 

- waar effectief - geïntegreerd kan worden zodat er een 

eenduidig en duidelijk beeld naar externe partijen gaat. 

 

Vandaag stuurde LOT-C deze update. 

 

Ter inspiratie  

Veel GGD’en zijn bezig met het coronavirus en dat 

betekent dat er ook ‘producten’ worden ontwikkeld die 

hiermee te maken hebben. Graag delen we deze ter 

informatie en inspiratie. 

 

• Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft haar 

professionals een gezicht in ‘Gezichten van 

Veiligheidsregio Limburg-Noord’. 

• GGD IJsselland maakte een video voor de 

professionals in de VVT-sector. 

 

Overigens zijn er ook andere organisaties dan GGD’en 

die informatie verspreiden over het coronavirus. Wij 

kiezen ervoor deze informatie niet te verspreiden en ons 

te houden bij de online (dus meest actuele) en 

geverifieerde informatie van de officiële 

informatiekanalen van RIVM en Rijksoverheid. 

 

Uit de media  

Vandaag was er wederom aandacht voor ons werk in 

de media. Bijgaand een kleine selectie van DPG’en in de 

media: 

 

• In het NRC vandaag de eerste van een GGD-

artikelenreeks van journalist Jeroen Wester: 

Infectieziektebestrijder GGD is aan zet, maar die 

twijfelt. Hierin komen onder andere Sjaak de 

Gouw, Jos Rietveld en Christiaan Hoebe (IZB-arts 

GGD Zuid Limburg) aan het woord.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/basisscholen-en-kinderopvang-vanaf-11-mei-aangepast-open
https://mcusercontent.com/7d6351a339e0759bbf1ca6cea/files/2b9bb082-5b0a-4d39-9235-b203b6792783/LOT_C_Update_23_april_2020.pdf
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/patricia-jansingh/
https://publicaties.vrln.nl/gezichten-van-veiligheidsregio-limburg-noord/patricia-jansingh/
https://www.youtube.com/watch?v=3wZkyHu04x8&t=2s
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/het-is-tijd-voor-de-klassieke-infectiebestrijders-de-ggd-a3997610


 

 Verzenddatum 24 april 2020 

 Uw kenmerk  

 Ons kenmerk Z-20-120300 

 Onderwerp kaderstelling georganiseerd buiten sporten onder begeleiding 

 Behandeld door Team Sport en bewegen, werkorganisatie HLTSamen 

 Telefoon 14 0252 

 Bijlage(n) -- 

 
 
Beste sportaanbieders, 

 
Vanaf 28 april mogen kinderen/ jongeren tot en met 18 jaar weer georganiseerd 
buiten sporten onder begeleiding in onze gemeenten. Alleen trainingen zijn 

toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Voor 
volwassen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden 
en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Deze beperkte heropening van de 
sportvelden/-parken is voorlopig tot 20 mei 2020. Waarom deze beperkte 
heropening van de sportvelden/-parken? Zie de toelichting in de Q&A van de 
Rijksoverheid: Q&A sport na 28 april 2020. 

 
Om de nieuwe maatregelen op een gestructureerde wijze te kunnen laten verlopen, 
met inachtneming van de regels van het RIVM, heeft de gemeente kaders 
geformuleerd waar u zich als sportaanbieder aan dient te houden.  
 
Waar moet u aan voldoen 
 

Leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar (basisschoolkinderen) 

- De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 09:00 tot maximaal 20:30 
uur; 

- De activiteiten vinden in het weekend plaats van 09:00 tot maximaal 17:00 
uur; 

- Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, om zo min mogelijk 
ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten komen; 

- De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire 
voorzieningen en EHBO ruimte;  

- Kinderen komen omgekleed naar de training en douchen thuis; 
- Ouders / verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie ook niet aan 

de zijlijn of op een geringe afstand; 
- Voor kinderen die gebracht/gehaald worden geldt dat ouders/verzorgers 

niet mee mogen lopen naar het trainingsveld(en);  
- Het materiaal waarmee gesport wordt, wordt na iedere training door de 

sportvereniging en of sportschool schoongemaakt; 
- De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn (clubkleding / hesje); 
- Beperk het aantal kinderen per veld / baan / locatie om voldoende afstand 

te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik 

advies/protocol van uw eigen sportbond);  

- Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
 
 
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar (jongeren voortgezet onderwijs) 

- De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 09:00 tot maximaal 22.00 
uur; 

- De activiteiten vinden in het weekend plaats van 09:00 tot maximaal 17:00 

uur; 
- De activiteiten dienen plaats te vinden met inachtneming van 1,5 meter 

afstandsnorm; 

HLTsamen 
Postbus 32 

2180 AA Hillegom 

T 14 02 52 

info@hltsamen.nl 
Post HLTsamen 

 

file://///hltsamen/dfs$/afd/Sociaal%20Domein/Algemeen/1.%20Afdelingsinformatie/stand%20van%20zaken%20corona/Sport/Q&A%20sport%20na%2028%20april%202020%20Rijksoverheid.pdf


- Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, om zo min mogelijk 
ouders/verzorgers met elkaar in contact te laten komen; 

- De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire 
voorzieningen en EHBO ruimte;  

- De jongeren komen omgekleed naar de training en douchen thuis; 
- Ouders / verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie ook niet aan 

de zijlijn of op een geringe afstand; 
- Het materiaal waarmee gesport wordt, wordt na iedere training door de 

sportvereniging schoongemaakt; 

- De trainers en begeleiders dienen herkenbaar te zijn (clubkleding / hesje); 
- Beperk het aantal jongeren per veld / baan / locatie om voldoende afstand 

te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik 
advies/protocol van uw eigen sportbond);  

- Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
 
Zie voor de sport specifieke invulling de richtlijnen en protocollen van de 

sportbonden, NOC/NSF en VSG.  
 
 
Toestemming nodig om te kunnen starten met de buitensport activiteiten. 
Elke sportaanbieder die georganiseerde buitensport activiteiten wil organiseren 
dient een buitensportprotocol in te dienen bij de buurtsportcoach van de 

desbetreffende gemeente. De buurtsportcoaches fungeren in deze opstartfase als 
het lokale schakelpunt en bieden tegelijktijdig de nodige ondersteuning aan de 
sportaanbieder, indien gewenst. 
Het buitensportprotocol dient te voldoen aan de kaders genoemd in deze brief en 
de richtlijnen van het RIVM. Afstemming met de buurtsportcoaches over uw 
buitensportprotocol is gewenst.  
 

Algemeen opnemen in het buitensportprotocol: 

1. Trainingsschema van buitensport activiteiten (dagen, tijden, leeftijden) 
2. Locatie van de buitensport activiteiten  
3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van 

kinderen 
4. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/ sportactiviteiten 
5. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de trainingen / activiteiten (o.a. 

voor sanitaire voorzieningen) 
6. Contactpersoon coördinator buitensport activiteiten in coronatijd 
7. Evt. overige maatregelen 

 
De buitensportprotocollen kunt u mailen naar: 
 

Hillegom : Sandra Boonstra   s.boonstra@hltsamen.nl 
Lisse  : Ivo van der Kwast   i.vanderkwast@hltsamen.nl 
Teylingen : Rob Jonkman    info@combibrug.nl 
 
 

De buurtsportcoaches zien de buitensportprotocollen graag tegemoet. Wanneer er 
aanleiding toe is zullen de buurtsportcoaches contact met u opnemen over uw 

buitensportprotocol. Voldoet het buitensportprotocol dan ontvangt u van de 
buurtsportcoach een ‘GO’ om van start te gaan met de buitensport activiteiten.   
 
Samenwerking, sportiviteit en social distance 
Wij verwachten in het naleven van de regels dat u als sportaanbieder de 
verantwoordelijkheid neemt. En dat u de gezondheid van de kinderen, de trainers 
en de ouders te allen tijde vooropstelt. Vanuit de gemeente gaan BOA’s toezicht 

houden op het naleven van het georganiseerd buiten sporten  in coronatijd.   
 
 

mailto:s.boonstra@hltsamen.nl
mailto:i.vanderkwast@hltsamen.nl
mailto:info@combibrug.nl


Voor sportaanbieders geldt dat de activiteiten niet kunnen plaatsvinden in de 
binnensportaccommodaties. Dat betekent dat sportaanbieders een beroep gaan 

doen op de buitensportaccommodaties en andere locaties in de openbare ruimte. 
Wij vragen de buitensportverenigingen hier in hun protocol rekening mee te houden 
als het gaat om het bieden van ruimte op de sportlocaties voor activiteiten van de 
binnensportverenigingen, sportscholen en/of buurtsport.  
Daarnaast vragen wij u als sportaanbieder om bepaalde trainingen open te stellen 
voor kinderen die geen lid zijn van uw vereniging en/of sportschool. U kunt de 
buurtsportcoach raadplegen om invulling te geven aan deze vraag.  

 
 
Nieuwe situatie vergt flexibiliteit, discipline en afstemming 
Voor iedereen is dit een nieuwe situatie, een nieuwe werkelijkheid. Dit vergt 

flexibiliteit en discipline. Mochten er in de loop van de tijd (tot 20 mei) andere 
inzichten komen dan melden wij u dit. Ook andersom, als u ergens tegenaan loopt, 
neemt u dan contact op met de buurtsportcoaches. Wij denken graag met u mee. 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets voorleggen? Neem dan contact op met 
de buurtsportcoaches: 
 
Hillegom : Sandra Boonstra   s.boonstra@hltsamen.nl 
Lisse  : Ivo van der Kwast   i.vanderkwast@hltsamen.nl 
Teylingen : Rob Jonkman    info@combibrug.nl 

 
 
Met sportieve groet, 
namens de wethouders sport van de HLT gemeenten 
 
 
Fred van Trigt, wethouder sport (gemeente Hillegom), 

Jeanet van der Laan, wethouder sport (gemeente Lisse) en  

Arno van Kempen, wethouder sport (gemeente Teylingen) 
 

mailto:s.boonstra@hltsamen.nl
mailto:i.vanderkwast@hltsamen.nl
mailto:info@combibrug.nl


Aantallen Tozo
T/m 24 april 2020 7:00

Aanvragen Aantal

Aantal aanvragen 2.288

Aantal afgehandeld 2.046

Aantal wachtstand 50

Aantal nog uit te voeren 67

Aantal beschikkingen 761

Status afhandeling 97%

Soort aanvraag Briefadres Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen ISD

Levensonderhoud 13 350 337 836 514 2.050

Bedrijfskapitaal 0 12 5 25 5 47

Beide 1 28 24 75 63 191

Totaal 14 390 366 936 582 2.288
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Verloop aanvragen

Voorschotten Aantal Bedrag

Hillegom 267 247.514

Lisse 258 243.286

Noordwijk 598 588.284

Teylingen 381 354.560

ISD Bollenstreek 1.504 1.433.645

Bedrijven

Aantal 
bedrijven per 

1.000 inwoners
Aantal ZZP per 
1.000 inwoners

Hillegom 103 68

Lisse 104 64

Noordwijk 122 75

Teylingen 102 66

Agglomeratie 
Leiden & 

Bollenstreek 102 68

Nederland 110 72

Branches Aantal

Overig 593

Dienstverlening 485

Horeca 267

Verzorgend beroep 233

Detailhandel 143

Bouw 118

Cultuur 96

Ambacht 81

Taxi / vervoer 68

Groothandel 57

ICT 40

Onderwijs 34

Internet 20

Import /Export 17

Administratief 17

Markt 11

Kinderopvang 8

Bron: kvk


