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Onderwerp: Voortgangsinformatie over bestrijding coronavirus

Geachte leden van raad,

Met deze brief informeer ik u graag over de voortgang van de landelijke, regionale en lokale 
crisismaatregelen die worden getroffen en de impact daarvan op onze stad Haarlem. Zoals u in het 
vragenuur op 30 maart jl. tijdens de raadsvergadering heeft aangegeven wilt u goed geïnformeerd 
blijven. Daaraan geef ik uiteraard graag gehoor, mede namens de collegeleden, die in het kader van 
hun portefeuilleverantwoordelijkheid betrokken worden bij zaken met betrekking tot de bestrijding 
van het coronavirus. Bij deze brief zijn diverse bijlagen bijgevoegd: over de impact van het 
coronavirus op de voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (RIB 2020/290608) en op de 
voorzieningen binnen jeugd, onderwijs en sport (RIB 2020/289809). Voorts informeer ik u nader over 
de voorgenomen inventarisatie van de impact op de culturele sector (RIB 2020/292546), de 
aanstaande invoering van de TOZO-regeling en de noodopvang voor dak- en thuislozen.

Omdat ter bestrijding van deze crisis een GRIP4 situatie geldt is in de gemeente een crisisorganisatie 
ingericht. Kernteams op het gebied van veiligheid en economie, sociaal domein, openbare ruimte en 
gebieden, dienstverlening en communicatie en bedrijfsvoering bereiden besluiten voort.b.v. het 
overkoepelende ambtelijke kernteam (vergelijk directie) en het bestuurlijke kernteam (vergelijk 
college). Er wordt op dit moment door de meeste teams dagelijks vergaderd, in principe op afstand 
en met digitale hulpmiddelen, omdat de meeste medewerkers thuis werken. De inzet van de 
betrokken medewerkers is enorm, daar hebben wij enorm veel waardering voor. Ook niet binnen de 
crisisorganisatie vallende medewerkers zijn zeer flexibel en leveren graag hun bijdrage als daarom 
wordt gevraagd of bieden die via hun leidinggevende aan. En daarnaast gaat veel van het reguliere 
werk door hoewel enige vertraging in de uitvoering onvermijdelijk is en soms nog wordt gezocht naar 
de meest efficiënte of effectieve en veilige werkwijze.

Zoals ik u maandag in het vragenuur heb toegezegd zal ik u regelmatig blijven informeren. Ik besef 
dat de informatie bij deze voortgangsbrief enorm veel behelst en aanleiding kan zijn voor nieuwe 
vragen van uw kant. Ik vraag uw begrip voor het feit, dat wij gedurende de tijd waarin de
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crisisbestrijding voorrang heeft op de reguliere processen van bestuurlijke besluitvorming en 
informatievoorziening, niet alle vragen direct zullen kunnen beantwoorden. Dit heeft te maken met 
de noodzakelijke prioriteitstelling door college en organisatie bij de crisisbeheersing. De 
communicatie daarover wordt zo actueel mogelijk gehouden op de website van Haarlem.

Korte toelichting per onderwerp:
1. Impact op voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Bij het leveren van hun ondersteuning en/of diensten volgen de aanbieders de richtlijnen van het 
RIVM. Groepsbijeenkomsten (zoals bij Dagopvang) vinden geen doorgang en één-op-één-contacten 
(bij bijvoorbeeld Ambulante Begeleiding) zijn zoveel mogelijk telefonisch of digitaal. Daar waar het 
nodig is om ondersteuning thuis te leveren (Hulp bij het Huishouden, in sommige situaties 
Ambulante Begeleiding, Hulpmiddelen) gebeurt dit ook met inachtneming van de richtlijnen. De 
ondersteuning in een verblijfssetting (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en 
Vrouwenopvang) blijft geboden worden, maar waar nodig en mogelijk met beperkte inzet en 
aanbod. Aanbieders melden dat zowel medewerkers als cliënten zich vanwege ziekte(verschijnselen) 
afmelden, wat leidt tot minder mogelijke inzet, maar ook tot minder vraag. Zie verder de RIB 
2020/290608 en de update m.b.t Veilig thuis.

2. Impact op voorzieningen binnen jeugd, onderwijs en sport
De meest recente informatie (d.d. 31 maart) is opgenomen in de informatiebrief, maar de 
ontwikkelingen gaan snel. Veel organisaties staan voor grote uitdagingen. We zien dat velen in staat 
zijn om zich snel aan te passen en alternatieve vormen van ondersteuning/hulpverlening bedenken. 
Ook zien we binnen Haarlem enorm veel initiatieven ontstaan om jeugd te ondersteunen, in 
vrijetijdsbesteding maar ook in vormen van hulp. Er is veel aandacht voor kwetsbare gezinnen 
waarbij huiselijk geweld een risico is in deze tijden van stress. Partijen werken samen om deze 
gezinnen zo goed mogelijk te begeleiden.
In de brief wordt ook een toelichting gegeven op maatregelen ten aanzien van de sportfaciliteiten en 
-voorzieningen. Zie verder de RIB 2020/289809.

3. Inventarisatie van de impact op de culturele sector
Culturele instellingen moeten tot in ieder geval 28 april gesloten blijven. Om inzicht te verkrijgen in 
de financiële effecten van corona op de culturele sector wordt een enquête uitgezet naar de 
culturele instellingen, waarmee Haarlem een subsidierelatie heeft. Inzicht is gewenst in de 
liquiditeitspositie, het verlies aan inkomsten, mogelijke kostenbesparingen en mogelijkheden tot 
lastenverlichting. De inventarisatie is bedoeld om de impact in kaart te brengen, zodat in later 
stadium passende maatregelen inclusief de effecten ontwikkeld kunnen worden, waarover daarna 
besloten kan worden. Meer informatie over de impact van de coronamaatregelen op de culturele 
sector vindt u in de RIB 2020/292546.
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4. Invoering van de TOZO-regeling en bevoorschotting
Veel zelfstandig ondernemers hebben zich gemeld voor financiële ondersteuning voor 
levensonderhoud. Inmiddels zijn er bijna 6.000 aanmeldingen. Op dit moment hebben zich nog geen 
zelfstandigen gemeld die in financiële (brood)nood zitten.
We willen iedereen die zich gemeld heeft voor de Tozo-regeling, zo spoedig mogelijk van dienst zijn. 
Het model aanvraagformulier van het rijk is inmiddels vrijgegeven en wordt op dit moment vertaald 
naar een Haarlems digitaal aanvraagformulier. Dat maakt de uitvoering (en automatische uitbetaling) 
en controle straks simpeler, minder arbeidsintensief en daarmee eigenlijk klantvriendelijker. De 
vertaling naar het Haarlemse digitale aanvraagformulier kost tijd, omdat gemeenten meer vragen 
moeten stellen dan op basis van de kamerbrief werd verwacht. Deze vragen moeten worden getest, 
voordat het formulier kan worden geplaatst op de website. De verwachting is dat het 
aanvraagformulier Tozo-regeling begin volgende week online staat.
Wij verwachten dat de eerste uitkeringen een week later kunnen worden verstrekt, uiteraard mits de 
digitale aanvraag volledig en correct is ingevuld. Het rijk heeft aangegeven dat zij de gemeenten 
volledig financieel compenseren voor zowel de uitvoeringskosten als de uitkeringskosten. Het 
ministerie heeft inmiddels een beschikking van 2,5 miljoen aan de gemeente verleend. Het totaal 
verwachte benodigde bedrag voor Haarlem is ca 38 miljoen (1% van 3.8 miljard).

5. Informatie over de noodopvang dak- en thuislozen
De dak- en thuislozenopvang in de Beijneshal blijft open totdat de maatregelen van het RIVM niet 
meer gelden en is ook bedoeld voor ongedocumenteerden die noodgedwongen gebruik moeten 
maken van deze soort opvang.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Namens het college van burgemeester en wethouders.
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