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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken omtrent de gevolgen van de coronacrisis in Heerhugowaard
Inleiding
De coronacrisis heeft sinds begin maart (ook) in de gemeente Heerhugowaard grote gevolgen.
Landelijke maatregelen werden van kracht die ons allemaal raken. Vergaderingen en overleggen
waar uw rol als controlerend, volksvertegenwoordigend en kaderstellend orgaan het meest
zichtbaar is, werden in de maand maart geannuleerd. De afgelopen drie weken moet voor u als
raad ook ingewikkeld zijn geweest.
Er zijn vragen en zorgen door u geuit over het welzijn van onze inwoners, ondernemers en
verenigingen/stichtingen. Ook zijn er vragen over de mogelijke effecten van de crisis op uw
raadsagenda, de bestuurlijke termijnagenda en P&C cyclus. Het college begrijpt de vragen die bij
u leven en uw wens om uw wettelijke rol uit te oefenen. We hebben u een aantal
raadsinformatiebrieven gestuurd (Bij20-113, Bij20-155, Bij20-157, Bij20-164, Bij20-176, Bij20184) en de eerste schriftelijke vragen over de coronacrisis (Bij200517) zijn beantwoord. In deze
raadsinformatiebrief neemt het college u mee welke acties de afgelopen weken hebben
plaatsgevonden en welke op dit moment nog uitstaan.
Deze crisis heeft ook impact op de gemeentelijke organisatie zelf. De werkorganisatie Langedijk
en Heerhugowaard is sinds 1 januari 2020 officieel gestart. Een jonge organisatie met
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medewerkers die gemotiveerd zijn om de dienstverlening voor onze inwoners nog beter te
maken. Deze crisis trekt in meer of mindere mate een wissel op medewerkers, qua ziekte, zorgen
om anderen, zorg voor kinderen, mantelzorg of eenzaamheid, maar wij zien een grote inzet,
toewijding en veerkracht bij onze medewerkers. We waken er voor dat we als organisatie
werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard uitgeput raken mocht de situatie lang duren.
Sinds 12 maart heeft de organisatie eerst geopereerd vanuit een crisisteam en inmiddels is er
een aangepaste projectstructuur neergezet, naast de bestaande structuur, om als gemeente
daadkrachtig en flexibel te kunnen handelen. En dit alles digitaal met een groot deel van de
medewerkers die thuiswerken. De dienstverlening die u op het gemeentehuis en op straat ziet,
zoals onze baliemedewerkers, afvalinzamelaars, groenbeheerders, werfmedewerkers en
toezichthouders, wordt voorgezet (met inachtneming van de RIVM richtlijnen).
In de Heerhugowaardse samenleving zien we veel hartverwarmende initiatieven. Om deze en
andere waardevolle informatie rondom de coronacrisis een podium te geven, heeft het college op
woensdag 25 maart de website “’coronaplein Heerhugowaard” gelanceerd
(www.coronapleinheerhugowaard.nl). Op 26 maart bent u hierover geïnformeerd via het Nieuws
van de Dag.
Kernboodschap
Algemeen
Het bevoegd gezag is in deze GRIP-4 situatie in handen van de voorzitter van de
Veiligheidsregio’s (VR). In Noord-Holland Noord is dat de burgemeester van Alkmaar, dhr.
Bruinooge. Veel besluitvorming vindt plaats op landelijk en regionaal niveau, zoals
veiligheidsmaatregelen en maatregelen voor ondernemers. De besluiten van de voorzitter van de
VR worden besproken en van advies voorzien in het Regionaal BeleidsTeam (RBT), waar uw
burgemeester zitting in heeft. Dit RBT komt momenteel twee keer per week bijeen. Eerder
hebben wij u op de hoogte gebracht van de noodverordeningen die zijn ingesteld naar aanleiding
van de door de rijksoverheid genomen maatregelen (Bij20-157, Bij20-184). De Veiligheidsregio
houdt zich, in samenwerking met de GGD, bezig met het aantal ziekte- en sterftegevallen,
capaciteit op de Intensive Care’s, de noodverordening, handhavingsbesluiten en meer. U
ontvangt via de griffie de nieuwsbrieven van de veiligheidsregio (inclusief GGD) over het
coronavirus.
Veiligheidsbeeld
De inwoners van Heerhugowaard houden zich goed aan de maatregelen. Het beeld op straat is
rustig. In de communicatie blijven we onze inwoners oproepen dit te blijven doen, ook als het
mooier weer wordt.
Er is beperkt sprake van overlast door groepen jongeren. Op bepaalde groepen wordt door
jongerenwerkers, politie en handhaving extra gelet. Tot nu toe zijn er door onze BOA’s alleen
waarschuwingen uitgedeeld, nog geen boetes. Er zijn ook nog geen plekken aangewezen als
verboden gebied.
Handhaving
In 2019 is de raad akkoord gegaan met het uitbreiden van het aantal boa’s in 2020. De werving
daarvan is inmiddels ter hand genomen. Onder normale omstandigheden zou er daarmee
voldoende capaciteit zijn. Echter, om het bovengenoemde veiligheidsbeeld in deze crisistijd rustig
te houden, worden op dit moment onze medewerkers bouw- en woningtoezicht getraind om
eventueel in de buitenruimte te kunnen ondersteunen.
Opvang en onderwijs
Op dit moment zijn er voldoende opvangplaatsen (noodopvang) voor kinderen van ouders met
cruciale en vitale beroepen. In Heerhugowaard zijn het ongeveer 150 kinderen die worden
opgevangen. De kinderen worden voor het merendeel opgevangen op de voor hen vertrouwde
locatie en door hun ‘eigen’ pedagogische medewerkers.
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Vanuit het rijk hebben de gemeenten de opdracht gekregen 24-uurs opvang te regelen voor
kinderen van ouders met vitale beroepen. In samenwerking met de GGD en de
kinderopvangorganisaties is een draaiboek gemaakt voor 24-uurs opvang in Heerhugowaard
(incl. weekendopvang en opvang gedurende feestdagen). Er is een eerste aanvraag ontvangen
voor de nachtopvang, dus de verwachting is dat deze nachtopvang snel open zal gaan.
Jongerenwerk
Vanuit de organisatie wordt regelmatig een beeld opgehaald van het (preventieve) aanbod van
het jongerenwerk in deze corona tijd. Het jongerenwerk wordt verzorgd door MET Welzijn. De
jongerenwerkers benutten alle digitale middelen om met jongeren in contact te komen en
activiteiten voor en met hen te ontwikkelen. Daarnaast zijn jongerenwerkers inmiddels actief op
straat om jongeren aan te spreken en hen te wijzen op de maatregelen vanuit het RIVM en op
alternatieve activiteiten.
Kwetsbare inwoners
De gemeente werkt samen met veel organisaties die hulp bieden aan kwetsbare mensen, jong
en oud. De RIVM maatregelen hebben zeker effect op onze meest kwetsbare inwoners. Deze
organisaties proberen hun dienstverlening, met in achtneming van de RIVM maatregelen, zo
goed mogelijk uit te voeren.
Veilig Thuis houdt extra zicht op gezinnen die bij hen in beeld zijn. In een brief geven zij deze
gezinnen tips met hoe te handelen in deze coronatijd om de veiligheid binnen het gezin te
bevorderen.
Er zijn op dit moment niet meer aanvragen dan anders bij HalteWerk voor schuldhulpverlening.
Een deel van de verklaring daarvoor is dat veel organisaties maatregelen nemen om inwoners
met betalingsproblemen tegemoet te komen. De verwachting is dat aanvragen toe zullen nemen
als de reguliere werkzaamheden van schuldeisers weer opgepakt gaan worden. Ondertussen zet
HalteWerk zich in op vroegsignalering via toegankelijke communicatie en het actief aanbieden
van een adviesgesprek met een schuldhulpverlener. Landelijk is het beleid, dus ook bij
Woonwaard, dat er in deze periode geen huisuitzettingen plaatsvinden.
De voedselbank voor de gemeente Heerhugowaard gaat op 7 april weer open om uit te kunnen
delen op 9 april. In Heerhugowaard krijgen de klanten het pakket thuis bezorgd.
Ondernemers
Een aantal regelingen die het Rijk heeft aangekondigd, worden op dit moment door onze
verbonden partijen HalteWerk en Cocensus (gemeentelijke heffingen) geïmplementeerd en
uitgevoerd. Voor beiden geldt maatwerk en beide organisaties hanteren volgens de landelijke
richtlijn een mate van coulance met het uitstel van betalingen, rente heffen en nieuwe aanslagen.
HalteWerk voert de TOZO-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) uit
voor onder andere de gemeente Heerhugowaard. Vanuit Heerhugowaard zijn voor deze uitkering
voor levensonderhoud tot nu toe ongeveer 600 aanvragen ingediend. HalteWerk maakt voor de
eerste aanvragen een prioritering op basis van nood. Eerst wordt er gekeken of er inkomen is
binnen de aanvraag, daarna wordt er met prioriteit gekeken naar de beroepen waarin de
verwachting ligt dat deze ondernemers weinig buffer hebben opgebouwd.
Ook het UWV en de Rijksdienst voor ondernemers voeren regelingen voor ondernemers uit. In de
handreiking voor ondernemers (Bij20-164) worden meerdere regelingen onder de aandacht
gebracht.
Lokale maatregelen
Het college van Heerhugowaard buigt zich op dinsdag 7 april over aanvullende maatregelen voor
ondernemers, sportverenigingen en evenementen zoals het uitstel van betalen van leges en
huur. U wordt hierover geïnformeerd.
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Subsidieregelingen
Onder andere de bibliotheek, stichting Cool en buurthuizen ontvangen subsidie van de
gemeente. Dit is inclusief subsidie voor het betalen van huur. De huur wordt nu niet in rekening
gebracht en daar ontvangt de partij ook geen subsidie voor.
(Sport)verenigingen
Voor veel verenigingen zijn deze maanden de maanden waarin volop activiteiten plaatsvinden.
Inkomsten worden nu zeker gemist, dit naast het gemis van het sociale aspect. Het college krijgt
via Sport N.V. en via raadsleden en van betrokkenen zelf, vragen om hulp. Naast de uitvoering
van de maatregelen door het rijk, buigt het college zich dinsdag 7 april over aanvullende lokale
maatregelen.
Openingstijden gemeentehuis
De dienstverlening van de gemeente is ook in deze tijd gewaarborgd. Deze ziet er wel anders uit.
Er wordt alleen nog op afspraak gewerkt, zo veel mogelijk in de ochtend. Voor mensen in vitale
beroepen wordt er maatwerk toegepast. De GGD in het gemeentehuis, die de
jeugdgezondheidszorg verzorgd, is open. Er wordt alleen op afspraak gewerkt. De receptie van
het gemeentehuis is de gehele dag geopend.
Lintjesregen en 4-5 mei
De algemene gelegenheid gaat door, maar zonder een feestelijke bijeenkomst. De namen van de
gedecoreerden worden in Staatscourant op 24 april om 13.00 uur gepubliceerd. De
burgemeester belt de gedecoreerde kort daarvoor; de onderscheidingen worden later uitgereikt.
Met de 4-5 mei organisatie wordt overleg gevoerd over een passend alternatief voor de
dodenherdenking op 4 mei en mogelijk voor het bevrijdingsvuur op 5 mei. Er zullen geen
bijeenkomsten plaatsvinden. U wordt hierover geïnformeerd.
Tijdelijke verruiming winkels openingstijden tijdens het paasweekend
Het college heeft op 31 maart besloten een gedoogschikking op te stellen voor winkels in
levensmiddelen in het Paasweekend (Bij20-176). Het beoogde doel is een betere spreiding van
bezoekers om de kans op besmetting te verkleinen. De toegestane openingstijden- en
sluitingstijden zijn tussen 06.00 uur tot 22.00 uur.
Communicatie
De gemeente communiceert via het coronaplein, stadsnieuws, twitter, facebook en staat in
contact met bedrijven, verenigingen en instellingen die namens de gemeente zorg aan onze
inwoners leveren.
Het college zoekt naar vormen om als gemeentebestuur, inclusief raad, onze inwoners,
ondernemers en het maatschappelijk veld een hart onder de riem te steken.
De griffie heeft er voor gezorgd dat uw vergaderingen weer kunnen starten. Dinsdag 7 april start
u met een digitaal vergadersysteem.
Vervolg
Graag maakt het college van de gelegenheid gebruik om met u in gesprek te gaan over uw
informatiebehoefte in deze bijzondere tijd. Uw voorzitter zal deze vraag in het presidium van 7
april stellen.
In de commissie Mens en Samenleving van 7 april kan het college haar meest recente besluiten
toelichten.
Over de effecten op de bestuurlijke termijnagenda en P&C cyclus bereiden we een voorstel voor
waarover wij met u in gesprek willen gaan. Vanuit het ministerie van BZK wordt er gekeken naar
de mogelijkheid om de jaarrekening later aan te mogen bieden dan nu verplicht. Op dit moment
worden scenario’s uitgewerkt over de P&C cyclus.
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U zult tweewekelijks een raadsinformatiebrief over gemeentelijke ontwikkelingen rondom corona
ontvangen, zo lang de situatie daar aanleiding toe geeft.
Bijlage(n)
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

