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De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlem van de regio 

Kennemerland hebben de regionale gevolgen van de coronacrisis in kaart gebracht. De cijfers over diverse 

beleidsvelden, zoals de woningmarkt, de economie, het gebruik van de noodmaatregelen voor 

inkomensondersteuning en de sociaal maatschappelijke gevolgen zijn gepubliceerd in de Regionale Corona 

Impact Monitor. Deze monitor staat niet op zichzelf. Dit is de eerste meting van een serie van drie, waarmee 

de deelnemende zes gemeenten vinger aan de pols willen houden. De monitor met de eerste meting stuurt 

het college ter informatie aan u toe. 
 

In dit rapport is de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, 

Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid 

worden aangepast, mocht dat nodig zijn. Het college betrekt waar mogelijk de resultaten uit de monitor, bij 

het opstellen van het plan om zoveel mogelijk in te spelen op de gevolgen. Dit plan kan de raad eind 

september tegemoet zien.  

 

De gegevens in de monitor geven de situatie van dat moment weer en de analyse c.q. tekstuele toelichting is 

daarop gebaseerd. Sommige data beperkt zich nog tot het tweede kwartaal. Inmiddels kunnen cijfers en 

daarmee de analyse of toelichting (deels) minder actueel zijn. Specifiek voorbeeld hiervan is de jeugdhulp: 

hoewel er aanvankelijk minder gebruik gemaakt werd van de jeugdhulpvoorzieningen, is deze trend 

inmiddels omgebogen. Dat komt onder meer door de afspraken rondom de omzetgarantie Corona (advies 

VNG), waarbij aanbieders het recht hebben op een minimale omzetgarantie o.b.v. het 2019 plus indexatie 

niveau. In de P&C-cyclus wordt u uitgebreider geïnformeerd over deze ontwikkeling, de achterliggende 

oorzaken en de actuele cijfers. Ook zal hier in de volgende monitor (eind 2020) meer aandacht voor zijn. Dat 

geldt tevens voor de doorontwikkeling van de indicator over maatschappelijke opvang. Doordat hier 

momenteel nog geen economisch daklozen in zijn opgenomen – omdat deze door de gemeenten apart 

worden verzameld – geeft de indicator in deze meting van de monitor nog geen volledig beeld. 
 

Bronnen 

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en  openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde 
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bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links 

opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de 

provincie Noord-Holland of de MRA-regio.  
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