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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
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 20.
Op woensdag 29 april zijn er door het rijk een aantal nieuwe versoepelende maatregelen
aangekondigd. Ook is er, onder voorbehoud, een perspectief geboden voor verdere versoepeling
in de komende maanden.
Er zijn verschillende versoepelde maatregelen ingegaan op 11 mei. De noodverordening is
hierop aangepast. U heeft hierover raadsinformatiebrief bij20-353 ontvangen.
Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus
onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan
ooit. Belangrijke basisregels zijn: ‘Houd altijd 1,5 meter afstand’ en ‘Mijd drukte!’. We roepen
iedereen op zich hier aan te houden en dit uit te dragen. Door de versoepelingen van de
maatregelen zullen mogelijk meer grenzen opgezocht gaan worden. Het is aan individuen en
ondernemers om hun verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente faciliteert de versoepeling en
denkt mee over wat er wél kan, maar zal uiteraard de veiligheid altijd voorop blijven stellen.
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Een basisregel is ook dat er nog steeds zoveel mogelijk thuis gewerkt moet worden. Dit geldt dus
ook voor onze ambtenaren.
Kernboodschap
Sport
In Heerhugowaard blijven er aanvragen binnenkomen van verenigingen om hun activiteiten
buiten te starten. Met het inleveren van hun plan bij Sport NV mogen ze direct starten. Sport NV
en afdeling VTH controleren deze plannen en geven (dezelfde dag) akkoord of feedback die
moet leiden tot aanpassing van het plan.
Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen weer georganiseerd sporten, mits 1.5 meter afstand wordt
gehouden. Verenigingen is gevraagd om hun plan op dit punt aan te vullen.
Zwembaden
Vanaf 11 mei mogen binnenbaden weer open. Op welke wijze en wanneer binnenzwembaden
weer open gaan ligt bij de verantwoordelijke exploitanten van de zwembaden. De
samenwerkende partijen in de zwembranche hebben op 8 mei een protocol gepubliceerd om te
gebruiken bij de heropening van zwembaden.
Onderwijs
Vrijwel alle basisscholen in Heerhugowaard zijn vanaf 11 mei met 50% onderwijs voor alle
leerlingen gestart. Dit betekent dat alle leerlingen, de helft van de week, hele dagen naar school
gaan. Voor de invulling van het onderwijs hebben de scholen vanuit hun schoolbestuur de
landelijke richtlijnen meegekregen. Per school is er wel de vrijheid om dit passend naar eigen
beleid in te richten. Het beeld is dat alle scholen werken met twee groepen. De ene groep komt
op maandag en donderdag, en de andere groep op dinsdag en vrijdag. De woensdag wordt door
de scholen verschillend ingevuld. Er is bij de gemeente één school bekend waar het nog niet lukt
om vanaf 11 mei alle kinderen les te geven, vanwege een tekort aan leerkrachten door ziekte. Er
wordt alles aan gedaan om daar verandering in te brengen, maar vervangende leerkrachten zijn
niet eenvoudig te regelen.
Gymlessen op school
Het ministerie van OCW heeft inmiddels richtlijnen uitgeschreven met betrekking tot het
gymonderwijs. Dit betekent dat zo veel als mogelijk is buiten gegymd wordt. Wanneer het niet
anders kan, dan mag gymles binnen, in kleine groepen, worden aangeboden. Er mag dan niet te
intensief gegymd worden.
Noodopvang kinderopvang
Zorgen zijn er om de capaciteit van de noodopvang, wanneer de vraag naar opvang in de
komende periode toeneemt. De verwachting is immers dat steeds meer mensen gaan werken en
het beeld tot nu toe is dat bijna alle ouders weer gebruikmaken van de reguliere opvang. De
combinatie van reguliere opvang en toename noodopvang kan op termijn tot knelpunten leiden.
Afgesproken is dat de behoefte aan noodopvang en de capaciteit wekelijks wordt gemonitord
Bibliotheek
De bibliotheek in het gemeentehuis van Heerhugowaard is vanaf maandag 11 mei weer open,
van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. Er gelden verschillende hygiëneregels
en er kan nog niet gebruik worden gemaakt van de leestafels, studie- en werkplekken en
toiletten.
Winkelen in Middenwaard
Veel ondernemers werken vanuit hun eigen initiatief al met aanpassingen om het winkelen goed
te organiseren. Pijlen, bakken, aanpassingen aan terrassen en hygiënemaatregelen helpen de
bezoekersstromen te sturen en mensen op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De
winkeliers werken samen en worden ondersteund door Wereldhave (eigenaar van het
winkelcentrum), die een coronaveiligheidsplan heeft opgesteld, dat goed functioneert.
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We hebben als gemeente waardering voor de daadkracht van de ondernemers en faciliteren
winkeliers zoveel mogelijk. Verzoeken van winkeliers worden zo snel mogelijk behandeld. We
willen winkeliers figuurlijk én letterlijk ruimte bieden om te ondernemen, wanneer dat niet ten
koste gaat van de toegankelijkheid en veiligheid uiteraard.
Horeca
Ook horecaondernemers willen we, wanneer zij weer gedeeltelijk open mogen per 1 juni a.s., de
ruimte geven. De gemeente denkt actief mee met de horecaondernemers over de plek en het
inrichten van terrassen op basis van de protocollen die er gelden. Hiervoor is ambtelijk een
contactpersoon aangewezen.
Teststraat
De GGD Hollands Noorden heeft een teststraat ingericht bij de Meent in Alkmaar, waar bepaalde
beroepsgroepen getest worden op het corona-virus. Naast mensen die werken in de zorg,
kunnen mensen uit de volgende groepen getest worden:
- jeugdtrainers van sportclubs (vanaf 1 mei)
- personeel in het onderwijs en de kinderopvang (vanaf 6 mei)
- chauffeurs van leerlingenvervoer (vanaf 6 mei)
- mantelzorgers (ingangsdatum nog niet bekend)
Per juni moet iedereen met klachten verdacht voor Covid-19 getest kunnen worden. De teststraat
in Alkmaar is hier klaar voor. Tevens wordt gekeken of ook in Hoorn een drive-in testlocatie
gerealiseerd kan worden. Minder dan 10% van de mensen die tot op heden getest zijn in de
GGD-teststraat worden positief getest op Covid-19. Op het moment dat de maatregelen verder
versoepelen, wordt een stijging verwacht. Het langdurig verrichten van bron- en
contactonderzoek zal bij meer besmettingen om meer capaciteit vragen. GGD-HN verkent de
mogelijkheden om hiervoor een beroep te doen op andere organisaties, zoals Defensie.
Communicatie
Vervolg
Volgende week ontvangt u opnieuw een raadsinformatiebrief over de gevolgen van de
coronacrisis in Heerhugowaard.
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