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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
In deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom de gevolgen van de
corona crisis in Heerhugowaard in week 18.
Met deze brief en informatie uit de vorige raadsinformatiebrieven over de gevolgen van de
coronacrisis, zijn naar onze mening de technische vragen van de fractie van D66 en van de
fractie van het CDA beantwoord.
Het rijk heeft op 21 april bekend gemaakt dat scholen weer – aangepast – open mogen vanaf 11
mei. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Ook is bekendgemaakt dat het vanaf 29 april is
toegestaan voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in de buitenlucht op sportcomplexen te sporten.
De noodverordening zal hierop aangepast worden.
De versoepelingen zijn beperkt, vanwege het risico dat het virus zich weer verder zal
verspreiden. Als gemeentebestuur leven wij onverminderd mee met nabestaanden van inwoners
die overleden zijn aan het coronavirus en met de mensen die in ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen of thuis strijden tegen het virus. Daarbij denken wij speciaal aan het
verzorgingshuis De Raatstede in onze gemeente, waar inmiddels op alle afdelingen bewoners
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positief getest zijn op het coronavirus. Onze waardering gaat uit naar het personeel van de
Raatstede die onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Het bestuur van de
Pieter Raat Stichting geeft op haar website updates over de situatie: https://www.dprs.nl/nieuws/
Kernboodschap
Opvang en onderwijs
De scholen en kinderopvangorganisaties in Heerhugowaard zijn de laatste dagen voor de
meivakantie volop bezig geweest met de voorbereidingen voor de gedeeltelijke openstelling
vanaf 11 mei. De helft van de leerlingen van een klas zullen tegelijkertijd les krijgen. Leraren en
medewerkers in de kinderopvang kunnen op voordracht van de bedrijfsarts ook gebruik gaan
maken van de GGD-teststraat in Alkmaar.
Sportverenigingen
Sportverenigingen bereiden zich voor op de versoepelingsmaatregelen van het rijk voor
buitensporten voor jongeren die per woensdag 29 april gelden. Sport N.V. heeft actief contact
gezocht met alle sportverenigingen, die plannen kunnen maken om trainingen te hervatten. Zij
kunnen hierbij gebruik maken van het protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd dat
gemaakt is door NOC*NSF. De gemeente toetst waar nodig of de plannen aan de landelijke
criteria voldoen.
Sport N.V. biedt ondersteuning van trainingen bij buitensportaccommodaties aan door
vakdocenten die op dit moment niet aan het werk zijn op de basisscholen of het voortgezet
onderwijs. Ook wordt er een verzoek neergelegd om sportbeoefening toegankelijk te maken voor
zoveel mogelijk kinderen en jongeren in hun omgeving. Er ligt hier een uitgesproken kans voor de
verenigingen om de niet leden kennis te laten maken met hun sport en met ondersteuning van
vakdocenten van Heerhugowaard Sport N.V.
Ongepast gedrag inwoners naar medewerkers
De medewerkers van de gemeente doen uiteraard zoveel mogelijk thuis hun werk. Niet alle
medewerkers doen hun werk thuis. Een groot aantal van onze werkzaamheden is cruciaal en van
vitaal belang in deze coronacrisis. Deze medewerkers werken vanuit onze vier werklocaties op
een aangepaste manier. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze medewerkers in de toezicht en
handhaving, medewerkers die het vuilnis ophalen, de medewerkers in het groenbeheer, op de
gemeentewerf en de medewerkers achter de publieksbalies. Zij krijgen naast waardering helaas
in toenemende mate te maken met ongepast gedrag van inwoners. Dit gaat bijvoorbeeld om
geïrriteerd of boos reageren op verzoeken van medewerkers, om schelden of zelfs om in het
gezicht spugen. Dit gaat onze medewerkers uiteraard niet in de koude kleren zitten en wij
veroordelen dit gedrag ten zeerste. Raadsleden vragen ons regelmatig wat zij kunnen doen in
deze coronacrisis. Het begrip vragen voor onze medewerkers is een van deze dingen.
4 mei en 5 mei
De jaarlijkse herdenkingen in Heerhugowaard op 4 mei vinden plaats op de Dreef en bij het
vrouwenmonument aan de Oosttangent. Deze herdenkingen kunnen niet doorgaan.
De burgemeester legt dit jaar als alternatief bij beide monumenten een krans samen met
vertegenwoordigers van het plaatselijke 4 en 5 mei comité. Van beide momenten wordt een
opname gemaakt. Daarnaast zal de burgemeester een toespraak houden. Vanaf 4 mei, 19.30
uur is deze toespraak te zien op www.heerhugowaard.nl/herdenking.
Om op Bevrijdingsdag toch stil te staan bij de viering van de vrijheid zal ook in Heerhugowaard
het bevrijdingsvuur ontstoken worden. De burgemeester zal dit met een vertegenwoordiger van
de vrijheidslopers doen en dit zal wederom gefilmd en online gezet worden.
Steun aan maatschappelijke partners
Het college is bezig met het opstellen van een Duurzaam Sociaal Economisch Programma,
inclusief een steunfonds. Het college buigt zich volgende week over lokale
ondersteuningsmaatregelen voor de korte termijn die de gemeente snel kan gaan inzetten om
onze maatschappelijke partners tegemoet te komen.
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Subsidies
Het college heeft besloten dat verleende subsidies waarbij de activiteit niet doorgaat of door is
gegaan vanwege de coronamaatregelen niet in zijn geheel worden teruggevorderd als er al
kosten zijn gemaakt voordat de coronamaatregelen werden genomen. Deze kosten worden niet
teruggevorderd. Normaliter wordt een subsidie in z’n geheel teruggevorderd als de activiteit niet
is doorgegaan.
Winkeltijdenverordening Pinksteren
Het college heeft besloten om net als bij Pasen een gedoogbeschikking op te stellen voor de
openingstijden van winkels die levensmiddelen verkopen om meer gespreid boodschappen doen
mogelijk te maken. Dit betekent dat het open zijn van deze winkels op Eerste Pinksterdag,
zondag 31 mei, wordt gedoogd tussen 06.00 en 22.00 uur. Het is aan de winkels zelf te bepalen
of zij die dag daadwerkelijk open gaan en op welke tijden dit is.
Aanpassing planning en control cyclus
Als gevolg van de coronacrisis stelt het college voor de planning en control cyclus aan te passen.
Informatie hierover is te vinden in raadsinformatiebrief Bij20-291.
Overige informatie
Veiligheid kinderen en gezinnen
Bij de lokale toegang jeugd van onze gemeente zijn minder crisissituatie binnengekomen dan
iedereen verwacht had op basis van de huidige situatie. Dit beeld komt overeen met de andere
gemeenten in onze regio. Ook de bovenregionale crisisdienst ervaart geen toename. In gezinnen
met kinderen thuis zoeken ouders eerst naar zelf naar oplossingen met hun werkgever,
bijvoorbeeld in de vorm van zorgverlof. Zij gaan hierover eerder met bijvoorbeeld het onderwijs in
gesprek dan met de gemeente.
Zichtbaarheid hulpverleners
Hulpverleners als MET-welzijn, GGD en de wijkagent zijn in deze tijd zichtbaar door pro-actief en
creatief te zijn. Er wordt gebruikt gemaakt van digitale mogelijkheden en men is zichtbaar op
straat met inachtneming van de veiligheidsregels.
Vrijwel alle zorg-, welzijns-, en religieuze organisaties zijn actief om met kwetsbare burgers
digitaal in contact te blijven en hun ondersteuningsaanbod op een aangepaste wijze aan te
bieden/te organiseren. Zo zijn er veel alternatieve activiteiten aangereikt die bijv. door kinderen
thuis gedaan kunnen worden. Ouders met jonge kinderen (0-4), die normaliter deelnemen aan de
MET activiteit Samenspel kregen een pakket met activiteiten, spelletjes, liedjes e.d. die ze thuis
kunnen doen. Ouders met kinderen van 2-4 jaar ontvingen van de peuteropvangorganisaties een
brief met links naar websites met educatief materiaal, zoals spelletjes en digitale prentenboeken.
De GGD organiseert online cursussen en lezingen voor ouders over positief opvoeden. Het
opvoedspreekuur is gewoon bereikbaar. Binnenkort wordt de nieuwe Tipkrant “Positief Opvoeden
in onzekere tijden” gepubliceerd.
De wijkagenten doen hun werk net zoals voor de coronacrisis. Zij proberen daarbij natuurlijk het
goede voorbeeld te geven. Naast hun werkzaamheden in de wijken, worden zij ook ingezet op de
spoedmeldingen en het handhaven van de noodverordening.
Continuïteit zorgverlening en mantelzorg
De regionaal gecontracteerde aanbieders geven de gemeente, via dagelijkse updates, het beeld
dat zij met uiterste inspanning vorm blijven geven aan mogelijkheden om zorg op een andere
manier, passend bij de behoefte van de klant en met inachtneming van de regels, te bieden.
De rijksoverheid heeft afgelopen week richtlijnen voor hulpmiddelenzorg, dagbesteding en
dagopvang, huishoudelijke hulp en mantelzorg in coronatijd gepubliceerd. Deze richtlijnen
worden nog ambtelijk geanalyseerd en daar waar nodig zal actie ondernomen worden. Het eerste
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beeld is dat inhoud van richtlijnen aansluit bij de al bestaande maatregelen in Heerhugowaard en
Langedijk.
De mantelzorgladder in coronatijd, die eerder door de rijksoverheid is gepubliceerd, is
opgenomen in de richtlijn mantelzorg. De ladder is bedoeld als oplossing voor mantelzorgers die
het niet meer redden nu de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning zijn
weggevallen. De zorgladder brengt de ernst van de situatie in beeld en laat zien wie
verantwoordelijk is voor hulp die geboden moet worden. De ladder moet een overbelaste
mantelzorger helpen bij het bepalen welke extra hulp kan worden ingevlogen.
De mantelzorgladder berust op al in Heerhugowaard en Langedijk bestaande en werkende
principes namelijk:
1. Eigen netwerk
2. Informele hulp/zorgverlof
3. Wmo hulp
4. Wlz hulp
5. Crisis-respijtzorg (tijdelijk verblijf)
MET welzijn heeft samen met de gemeente alle (bekende) mantelzorgers een nieuwsbrief
gestuurd met corona-informatie
Abonnementstarief WMO
Deze week ontvingen de gemeenten een update rondom de invoering van het abonnementstarief
Wmo en over het besluit dat minister De Jonge heeft genomen over het tijdelijk niet innen van de
eigen bijdrage in verband met het coronavirus. Er wordt over de maanden april en mei geen
eigen bijdrage geïnd door het CAK (met uitzondering van beschermd wonen intramuraal en
opvang). Meer informatie hierover is te vinden in de nieuwsbrief VNG van de VNG.
https://tracking.vng.nl/w/3016/c55a36d114290566a05fe707774b5b2c/0
Bibliotheek
De afhaalbieb is er inmiddels niet alleen voor leden tot 14 jaar, maar voor alle leden van de
bibliotheek.
Tijdelijk steunfonds van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Het rijk heeft mogelijk gemaakt dat gedurende de COVID-19 crisis het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek (SvdJ) de mogelijkheid heeft kredieten te verstrekken, ter dekking van de
noodzakelijke kosten om de continuïteit van de lokale informatievoorziening van lokale media te
waarborgen.
Communicatie
Op Koningsdag is om 13.00 uur een muzikale verrassing voor onze inwoners online gezet. De
burgemeester introduceerde zangeres RANI, die vanuit haar huis in Heerhugowaard een
speciale versie van haar wereldhit Post Malone zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=7Q8VltYNgGA
Vervolg
Volgende week ontvangt u opnieuw een raadsinformatiebrief over de gevolgen van de
coronacrisis in Heerhugowaard.
Na het meireces zullen wij elkaar opnieuw gaan treffen in digitale commissie- en
raadsvergaderingen. Ook hopen wij dat er de mogelijkheid zal zijn digitaal themabijeenkomsten
te houden, zodat u op de onderwerpen waarop u dat wenst mondeling extra toelichting van het
college kunt krijgen.
Bijlage(n)
Hoogachtend,
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

