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Geachte leden van de raad, 
 
Voor u ligt de laatste raadsrapportage over de coronacrisis. Wat hebben we verlangd naar 
de afbouw van de maatregelen en wat is dat uiteindelijk snel gegaan. Misschien voor 
sommigen nog veel te langzaam en voor anderen te snel. Ik ben erg dankbaar dat de 

coronacrisis zo goed als voorbij is. Maar Corona heeft voor meer dan 2 jaar uw en mijn 
agenda bepaald. We kunnen het ons misschien al nauwelijks meer voorstellen dat er geen 
corona meer zal zijn of dat corona ons dagelijks ritme bepaalt. Er is veel gebeurd in de 
afgelopen de corona-periode. Ook is  een volgende crisis   aangebroken, waarvan we nog 
nauwelijks kunnen overzien welke impact deze zal hebben op onze samenleving,  onze 
omgeving en op sociaaleconomisch gebied.  
Het neemt niet weg dat we ook de tijd moeten nemen om de balans op te maken, te 

evalueren, te herinneren en vooruit te kijken. Het is wellicht verleidelijk om snel over te 
gaan tot de orde van de dag of ondergedompeld te worden - hoe terecht ook – in de 
nieuwe realiteit van de Oekraïne-crisis. 
Veel van wat in de raadsbrief aan de orde komt, is inmiddels ook op andere manieren, 
zoals de raadsmails, naar u toe gestuurd. Toch meen ik dat het goed is om u via de 
raadsbrief 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 1 januari – 15 maart 2022, de dag van het 
‘voorlopig’ laatste weegmoment. De uitkomsten van dit weegmoment maken het duidelijk 
dat we met vertrouwen de crisisorganisatie kunnen afbouwen en dat dit vooralsnog de 
laatste raadsrapportage over corona zal zijn1. 

 
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 

 
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.  

 
  

                                                
1 In het kader van de nazorgfase van deze crisis ontvangt u van mij later dit jaar een bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage. 



 

 

1. COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen in de afgelopen 
periode 

 
Landelijke maatregelen 
Op zaterdag 18 december 2021 kwam het kabinet eerder dan verwacht met een nieuwe 
persconferentie die ervoor zorgde dat Nederland wederom in een lockdown ging. De 
verspreiding van de omikronvariant moest op korte termijn worden vertraagd om de zorg 

voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet besloot dat in Nederland vanaf zondag 
19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 strenge maatregelen 
golden die een stevige impact hadden op het dagelijks (werk)leven, een kleine 
opsomming: 

 Regels voor het dagelijks leven 

 Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen 

 Ga niet naar drukke plekken 

 Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet 

 Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn 

Regels voor winkels en uitgaan 
 Theaters, bioscopen en concertzalen zijn dicht 

 Kappers, schoonheidsspecialisten, e.d. zijn dicht 

 Hotels zijn open om te overnachten 

 De restaurants in hotels zijn dicht 

Essentiële winkels als supermarkten mochten open zijn, niet-essentiële winkels zijn dicht, 
afhalen was onder omstandigheden mogelijk. De bakker, de slager en andere winkels 
voor eten en drinken, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, tankstations, 
rijscholen en winkels voor reparatie en onderhoud mochten ook openblijven. 

Ook voor de sport werden strengere maatregelen afgekondigd. Een belangrijke maatregel 
betrof de scholen. Deze waren tot en met 9 januari 2022 dicht.  
Tot opluchting van velen bleek de omikronvariant minder gevolgen te hebben voor de 
belasting op het zorgsysteem. Er kwamen wel meer besmettingen maar de ernst daarvan, 
had minder effect op het aantal mensen dat in ziekenhuizen moest worden opgenomen, 
of op de intensive care verpleegd moest worden. Dit had tot gevolg dat al op 14 januari 
2022 tot versoepelingen kon worden besloten. Met uitzondering van o.a. de horeca en de 

anderhalve meter afstandsregel werden andere maatregelen afgeschaald.  
Op dinsdag 15 februari 2022 kondigde het Kabinet verdergaande versoepelingen aan. De 
nieuwe versoepelingen werden in 3 stappen genomen. Tot 25 februari 2022 gold het 
coronatoegangsbewijs. Vanaf die datum kwam het CTB te vervallen. Evenals de 
mondkapjesplicht met uitzondering van het openbaar vervoer en op luchthavens. Ook de 
1,5 meter plicht werd afgeschaft. Bij locaties met een capaciteit van meer dan 500 
personen bleef testen voor toegang de norm. Beurzen en congressen uitgezonderd.  

Op 15 maart 2022 heeft Minister Kuipers aangegeven dat, ondanks de oplopende 
besmettingen, het kabinet had besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. 
Er golden nog wel een aantal adviezen. De huidige virusvariant is minder ziekmakend en 
het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Er is geen 
nieuw weegmoment gepland. 
Meer over de overheidsmaatregelen is te vinden op Verdere versoepelingen 

coronamaatregelen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. 
 
In bijlage 1 zijn de verwijzingen naar alle ‘corona-persconferenties’ opgenomen. 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/verdere-versoepelingen-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/verdere-versoepelingen-coronamaatregelen


 

 

 
Besmettingen regio 

Het totaal aantal besmette inwoners in de regio is afgelopen week (11) voor de derde 
keer op rij gestegen weer gestegen van 11.159 besmettingen naar 17.521 besmettingen, 
een stijging van 57%. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Kijkend per gemeente 
in week 11, worden de hoogste aantallen besmettingen gevonden in Zoeterwoude (2.669 
per 100.000 inwoners) en Nieuwkoop (2.470 per 100.000). Het laagste aantal is in 

Katwijk (1.588 per 100.000 inwoners).  Hillegom staat voor 2.122 positief geteste 
personen per 100.000 inwoners, Lisse 2.306, en Teylingen 2.445. Het cijfer voor 
Hollands-Midden is 2.062 per 1000.000 geteste personen. 

 

Besmettingen en vaccinaties binnen de gemeente: 
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 
De cijfers zijn hoog, maar gelet op de afnemende druk op het zorgsysteem en de 
ziekenhuizen kunnen we terugschakelen met de coronamaatregelen.  
 

Vaccinaties 

In bijlage 3 treft u de meest recente vaccinatiecijfers voor onze gemeente aan. In onze 
gemeenten zijn geen bijzonderheden daarover te melden. 
Vanaf 4 maart 2022 is een herhaalcampagne van de boosterprik van start gegaan. In het 
gemeentehuis van Lisse biedt de GGD iedere zaterdagmiddag tot 9 april de mogelijkheid  
om de 1e, 2e of 1e  boosterprik te halen. Op 5 maart zijn er 70 prikken gezet en op 12 

maart 185 prikken. 
 
Testlocaties 
In  de Kanaalstraat 77a in Lisse (iets buiten het winkelgebied tegenover een 
parkeerterrein) is nog steeds een testlocatie geopend, enkel op afspraak 

 
Nafase 
In de raadsrapportage van november/december 2021 gaven we aan dat de Nafase 
tijdelijk on hold was gezet als gevolg van gewijzigde omstandigheden door het sterk 

gestegen aantal besmettingen en de van rijkswege afgekondigde maatregelen om de 
crisis te bestrijden. Inmiddels lijkt de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen en is een 
nieuwe fase aangebroken. In deze fase zijn de landelijke maatregelen stapsgewijs 

afgebouwd en bereiden we ons als gemeente voor op de afwikkeling van de crisis en wat 
ons te doen staat voor wat betreft de effecten van deze veelomvattende en complexe 
crisis op onze samenleving. Daarmee is het moment voor de opstart van de Nafase als 
sluitstuk van de crisisbeheersing (opnieuw) aangebroken. 

Overeenkomstig de eerder door het BOC afgesproken uitgangspunten voor de ‘Nafase’, 
werken we nu aan den Nafase die ‘lean and mean’ is ingestoken. In samenwerking met 
relevante medewerkers in de organisatie wikkelen we de verschillende onderdelen die de 
Nafase omvat zo ver als mogelijk af, waarbij we ervoor kiezen zo veel mogelijk aan te 
sluiten bij bestaande werkzaamheden en activiteiten in de lijnorganisatie om zo werk met 
werk te kunnen maken. Zo kunnen we de crisis in ieder geval in technische zin vóór de 

zomer afsluiten. Het is daarbij uiteraard nog onzeker wat de aankomende herfst en winter 
zullen betekenen voor de mate waarin er mogelijk toch weer opgeschaald moet worden. 
 
Als onderdeel van de Nafase treffen we op dit moment voorbereidingen voor een 
bestuurlijk verantwoordingsverslag. In dit document legt de burgemeester 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven 
aan het bestuurlijk handelen gedurende de crisisperiode. We streven ernaar ook dit 

document vóór het zomerreces aan u te kunnen aanbieden. 

 
Onderwijs – jongeren 
De lockdown had met name in januari een flinke impact op het onderwijs. Door de 
quarantaineregels moesten veel leraren en leerlingen thuis in quarantaine, omdat er drie 
of meer besmettingen in de klas waren. Door de hoge besmettingscijfers leidde dit tot 
lege klassen en hoog verzuim. Dit terwijl het juist heel belangrijk is dat kinderen en 
jongeren les op school krijgen. De signalen van psychische schade, waaronder 
toenemende sombere gedachten en motivatieproblemen onder jongeren, waren daarom 

zorgelijk. Deze signalen werden herkend en gedeeld door meerdere organisaties die met 

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


 

 

jongeren werken. Door de lockdown heeft ook het jongerenwerk haar activiteiten moeten 
beperken. De versoepelingen van eind januari gaven wat meer lucht. Omdat de 

quarantaineplicht werd versoepeld, konden fysieke lessen weer doorgaan. Door de 
versoepelingen die daarop stapsgewijs volgden, konden meer fysiek georganiseerde 
activiteiten weer worden ingepland, zoals de wekelijkse inloopavonden in de 

jongerencentra. Deze hadden een goede opkomst, we kregen signalen dat jongeren erg 
blij waren dat de centra weer de normale openingstijden hanteerden. Hoewel de 
samenleving weer volledig open is, zijn de psychische gevolgen onder jongeren zichtbaar. 
Onze partners zien een stijgende lijn in het aantal GGZ-gerelateerde klachten. Het blijft 
daarom belangrijk dat we als gemeente het aanbod voor jongeren hierop laten aansluiten. 
Ook met scholen zijn we hierover in nauw contact. 

 

2. Ontheffingen, aanwijzingen en ingezette handhaving  

Quarantaineverplichting 
De afgelopen periode zijn er geen ontheffingen verleend of plaatsen aangewezen waar 
ontheffingen kunnen gelden. Daarnaast zijn er ook geen handhavingsmaatregelen 

genomen in verband met quarantaineverplichtingen. 

 
Handhaving corona periode januari – 15 maart 2022 
De handhaving van de coronamaatregelen heeft zich in deze periode vooral 
geconcentreerd op de controle op het naleven van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Het 
CTB kreeg een bijzondere positie vanwege de aandacht die de minister van Justitie en 

Veiligheid eraan toekende, door het risico op toenemende aantallen besmettingen. Het 
legde de nadruk op een consequente en een strenge aanpak. In de controle op het 
gebruik van het CTB was steeds het uitgangspunt  dat in eerste instantie de horeca en de 
andere sectoren als winkels, sportscholen, verenigingen en culturele instellingen zelf 
verantwoordelijk waren. De gemeente zag hierop toe, middels de inzet van 
boa’s/toezichthouders/handhavingsjuristen. De inzet van de boa-capaciteit werd mede 
bepaald door het reguliere werk (b.v. het rijden van meldingen) en de andere 

handhavingsprioriteiten. En handhaving ging zeven dagen in de week door. Voor de 
handhaving van de coronamaatregelen is capaciteitsondersteuning daarom zeer gewenst 
geweest. Daarom werd voor de controle op de CTB’s per gemeente een koppel beveiligers 
ingehuurd van een beveiligingsbedrijf voor 8 uur per dag gedurende 5 dagen (van 15.00 

uur tot 23.00 uur) per week. Deze beveiligers werden ook aangewezen als toezichthouder 
waardoor een rapportage van hun waarnemingen gebruikt kon worden in een traject van 
bestuurlijke handhaving.  Overigens is gedurende bijna de hele crisisperiode capaciteit 

ingehuurd via hetzelfde particuliere beveiligingsbedrijf. Op een andere manier was het 
wat betreft capaciteit niet mogelijk geweest de bestuurlijke handhaving van de 
coronamaatregelen te verzorgen. In de laatste maand is de inzet van het 
beveiligingsbedrijf al grotendeels afgeschaald. 
Per gemeente werden elke dag rapportages verzorgd met inzicht over toepassing van de 
regels (mondkapjes, 1,5 meter, CTB-controles aan de deur, personeel mondkapjes, 

sluitingstijd, etc.). Daarnaast gaven deze rapportages een totaalbeeld over naleving van 
de regels. Het uitgangspunt was dat de medewerkers in eerste instantie niet naar binnen 
zouden gaan. Het doel hiervan was dat er geen onnodige verstoringen bij de betrokken 
bedrijven zouden zijn. Als er een mogelijke overtreding werd geconstateerd, werd een 
rapportage opgemaakt, waarop een contactfunctionaris of een Boa de volgende dag op 
bezoek ging om te overleggen. Bij herhaling konden als volgende stap een waarschuwing 
en vervolgens een last onder dwangsom worden uitgereikt. In een aantal gevallen hebben 

toezichthouders in burgerkleding een bezoek gebracht aan winkels (naar aanleiding van 

meldingen). Dat is in een beperkt aantal  horecazaken ook gebeurd.  
Portefeuillehouders hebben in een aantal gevallen overleg gezocht met zaken waar het 
niet helemaal volgens de regels ging. 
Al met al is het beeld dat, behoudens enkele situaties, men zich in het algemeen goed 
aan de regels heeft gehouden. 

In totaal is er 1 waarschuwingsbrief uitgegaan. Er is 1 last onder dwangsom uitgereikt.  
 
  



 

 

 

3. COVID-19 gerelateerde projecten 

Evenementen 
In januari geen zijn er geen evenementen in Hillegom geweest. In februari zijn er enige 
carnavalsactiviteiten geweest. De carnavalsvereniging heeft wel scholen en 

verzorgingshuizen bezocht maar geen optocht gehouden. Inmiddels draait de 
‘evenementenmolen’ alweer volop en zijn de evenementenorganisatoren drukdoende om 
in de aankomende periode iets te organiseren en daarvoor een vergunning aan te vragen. 

4. Ten slotte 

Als deze rapportage wordt gemaakt, is de omvang van de vluchtelingencrisis vanuit 
Oekraïne nog nauwelijks te duiden. Hoe dan ook, het zal onze agenda de komende weken 
zwaar gaan domineren.  
De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zullen ongetwijfeld ook veranderingen 

met zich meebrengen.  
 

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we als gemeente in staat zijn om, net als tijdens de 
coronaperiode gezamenlijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen. 
Het zal niet makkelijk worden. Als er één ding is dat we de afgelopen periode hebben 
kunnen ervaren is dat we zelfs de nabije toekomst moeilijk kunnen voorspellen. Maar we 
hebben geleerd dat we met deze onzekerheden kunnen omgaan. We hebben veerkracht 
getoond. En waar wij samen de schouders eronder kunnen zetten, zijn we sterk. 

 
In dat vertrouwen bied ik u dit verslag aan. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Arie van Erk  
Burgemeester Hillegom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 
 

2021  

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 2021 
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 2021 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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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/17/tweede-stap-openingsplan-wordt-definitief-gezet
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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 

toename van 
besmettingen leiden 
tot meer 
maatregelen 

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

19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-
eenvoudige-taal 
 

12 november 2021 

verstrenging 
maatregelen i.v.m. 
grote toename 

Persconferentie coronavirus 12 november 2021 in eenvoudige taal | 

Rijksoverheid.nl 
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26 november 2021 
Gedeeltelijke 

lockdown 
maatregelen (na 

17.00 uur) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/vraag-en-antwoord/persconferentie-12-november-2021-in-

eenvoudige-taal 
 

14 december 2021 
(verlenging deel- 
lockdown) 

Persconferentie coronavirus 14 december 2021 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

18 december 2021 
(eerdere 
persconferentie ivm 
snelle stijging 

Persconferentie coronavirus 18 december 2021 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

2022  

14 januari 2022 
(versoepeling 
ondanks vele 
besmettingen en 
druk op 
zorgsysteem) 

Persconferentie coronavirus 14 januari 2022 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

25 januari 2022  
(verregaande 
versoepelingen)  

Persconferentie coronavirus 25 januari 2022 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

15 februari 2022 
(bijna gehele 

afschaling 
coronamaatregelen)  

Persconferentie coronavirus 15 februari 2022 in eenvoudige taal | 
Rijksoverheid.nl 

  

Kort overzicht 

coronamaatregelen 

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

19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-18-december-2021-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-januari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-14-januari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-25-januari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-25-januari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-15-februari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-15-februari-2022-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen


 

 

  



 

 

Bijlage 2 Aantal nieuwe besmettingen met corona per week 

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

 

 
Hillegom 

  

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


 

 

Bijlage 3 Aantal vaccinaties per week per gemeente 

 
 

 
Hillegom 

 

 


