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Kernboodschap Het college heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden voor de 

gemeente om, ook samen met partners in de stad en andere overheden, de 

gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het college heeft bij de raadsbehandeling van de Kaderbrief 2021 de toezegging 

gedaan bij de aankomende begroting nader in te gaan op de gevolgen van de 

coronacrisis. Dit doet het college met deze nota die gelijktijdig met de 

Programmabegroting 2021-2025 aan de raad wordt aangeboden. 

 

Besluit College  

d.d. 22 september 2020 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

In reactie op de coronacrisis heeft de raad bij de Voortgangsrapportage 2020 middelen vrijgemaakt 

om de eerste noden in de stad te lenigen. Het college heeft bij de raadsbehandeling van de 

Kaderbrief 2021 de toezegging gedaan bij de aankomende begroting nader in te gaan op de gevolgen 

van de coronacrisis. Dit doet het college met deze nota die gelijktijdig met de Programmabegroting 

2021-2025 aan de raad wordt aangeboden. 

 

De gemeente heeft al het nodige gedaan om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en 

noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen. De gemeenteraad heeft in 2020 aanvullende middelen 

beschikbaar gesteld voor een pakket steunmaatregelen, waaronder een noodfonds. Daarmee zijn 

maatregelen getroffen ter ondersteuning van de cultuurinfrastructuur, sport(instellingen), 

continuïteit van evenementen, sociaal-maatschappelijke infrastructuur en verbonden partijen. Ook 

zijn er maatregelen getroffen voor ondernemers zoals belastingmaatregelen en 

uitbreidingsmogelijkheden in de openbare ruimte. 

 

Naast de maatregelen gericht op acute problemen, zet de gemeente in op andere maatregelen. Er 

zijn meerdere aanvragen gedaan voor subsidie uit de Impulsregeling woningbouwversnelling, 

waarvan de eerste inmiddels is toegekend. Subsidies die organisaties in de stad kunnen aanvragen op 

basis van Rijks- en Provinciale regelingen worden door de gemeente van cofinanciering voorzien. In 

de Programmabegroting 2021-2025 wordt het investeringsprogramma voortgezet en is binnen de 

afspraken over de netto schuldquote er ruimte voor € 54 miljoen aanvullende  investeringen. Ook is 

een voorstel opgenomen deel te nemen in Invest-MRA. Met deze maatregelen stimuleert de 

gemeente de lokale economie. In de nota worden deze maatregelen vermeld en kort toegelicht. 

 

In bijgaande nota ‘Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis: Mogelijkheden voor Haarlem’ wordt 

gekeken naar kansen en mogelijkheden voor herstel voor de langere termijn en hoe deze het best 

benut kunnen worden. Daarvoor is een eerste inventarisatie gedaan van mogelijke effecten en in 

welke richting maatregelen getroffen zouden kunnen worden om nadelige effecten van de 

coronacrisis aan te pakken. De Regionale Corona Impact Monitor is ook als bijlage opgenomen. 

 

2. Kernboodschap 

De gemeente heeft vanuit economisch perspectief een eerste overzicht gemaakt van mogelijkheden 

om de gevolgen van de coronacrisis voor de stad aan te pakken. Als hiertoe aanleiding is of ontstaat 

kunnen deze worden uitgewerkt tot concrete maatregelen. De uitwerking moet worden bezien in het 

licht van de financiële mogelijkheden van de gemeente en partners en zijn daarmee een indicatief. 

 

3. Consequenties 

De gemeente kan een rol spelen bij het beperken van de langere termijn effecten van de coronacrisis 

in de Haarlemse economie en samenleving. Voorbeelden zijn het versnellen van investeringen, 
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ondersteuning van ondernemers en organisaties, werken aan het herstel van de arbeidsmarkt en om 

ondersteuning te geven bij het beperken van sociaalmaatschappelijke effecten als meer mensen met 

schulden en de positie van kwetsbare Haarlemmers.  

 

Tegelijkertijd is de rol van de gemeente begrensd. Allereerst is onbekend hoe de coronacrisis zich 

verder ontwikkelt: komt er een twee golf aan besmettingen gevolgd door beperkende maatregelen 

of komt er relatief snel een vaccin beschikbaar. 

Daarnaast is de invloed van de gemeente op de Haarlemse samenleving en de Haarlemse economie 

beperkt. En financiële vergoedingen of andere regelingen door andere overheden en de duur 

daarvan, bijvoorbeeld voor ondernemers of direct voor de gemeente, liggen ook nog niet vast. 

 

De coronacrisis laat zich niet tegenhouden door lands- of gemeentegrenzen. Om de crisis te boven te 

komen zal dan ook samengewerkt worden met buurgemeenten, de metropoolregio, provincie en 

Rijk. Maar ook op het lokaal niveau heeft de gemeente voor het slagen van het herstel (mede) de 

samenwerking nodig met lokale partners, instellingen, initiatieven en sociale structuren. 

 

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2020 de motie ‘werk aan een sociaal plan’ aangenomen waarin het 

college wordt opgedragen bij de begrotingsbehandeling een sociaal plan te presenteren om de 

Haarlemmers in staat te stellen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Het 

college was al aan de slag met deze opgave door in samenwerking met regiogemeenten, UWV, 

werkgevers en werknemers en onderwijspartijen in de arbeidsmarkregio een plan voor de 

arbeidsmarkt op te stellen. Het college besluit eind oktober over dit plan waarna het aan de 

gemeenteraad wordt aangeboden ter bespreking. 

 

4. Vervolg 

Het overzicht in bijgaande nota is een eerste inventarisatie van mogelijkheden die afhankelijk van de 

(financiële) mogelijkheden en de ontwikkeling van de coronacrisis kunnen worden uitgewerkt. Het 

college komt voor het eind van het jaar met een actualisatie / uitwerking van deze nota. De 

gemeente onderzoekt op welke externe financiële middelen aanspraak kan worden gemaakt om 

maatregelen in Haarlem mogelijk te maken. 

 

5. Bijlage 

1. Nota ‘Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis: Mogelijkheden voor Haarlem’ 

2. Regionale Corona Impact Monitor, Editie augustus 2020 

 


