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Er is een eerste Corona Impact Monitor specifiek voor de gemeente Haarlem opgesteld. In deze monitor zijn 

cijfers over de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis 

samengebracht. Ook vindt u cijfers over het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning 

en over effecten op de woningmarkt in deze monitor. Ook wordende gevolgen op het gebied van cultuur, 

toerisme en vastgoed in een aantal indicatoren weergegeven. 

 

Ook is de tweede Regionale Corona Impact Monitor gereed. De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 

Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlem uit de regio Kennemerland brengen hierin op regionaal niveau de 

gevolgen van de coronacrisis in kaart. In augustus 2020 is de eerste Regionale Corona Impact Monitor 

verschenen (2020/806640), als eerste in een serie van drie. Het college stuurt u nu de tweede monitor ter 

informatie toe. Bij deze tweede monitor is ook de gemeente Heemskerk aangesloten. 

 

De indicatoren die gebruikt zijn om de gevolgen van de coronacrisis te meten zijn gelijk aan de eerste 

monitor. Er is een indicator toegevoegd over het gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 

gegevens in de monitor geven de situatie weer van het moment van meten. De analyse en tekstuele 

toelichting is daarop gebaseerd. 

 

Het college betrekt waar mogelijk de gegevens, duiding en verwachtingen bij het lopende beleid en bij de 

uitwerking van de nota Aanpak gevolgen van de coronacrisis (2020/848465). 

 
Beide monitors zijn opgesteld door de afdeling Data, Informatie en Analyse. De gebruikte gegevens komen uit 

gemeentelijke administraties, openbare bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en betaalde bronnen zoals het Landelijk Informatiesysteem 

van Arbeidsplaatsen. In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/RIB-Regionale-Corona-Impact-Monitor-augustus-2020
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2020/08-oktober/19:45/Nota-Aanpak-gevolgen-van-de-coronacrisis
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zoals Kamer van Koophandel, Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

Een analyse naar de gevolgen van de pandemie op de economische ontwikkeling van de MRA staat in de 

Economische Verkenningen MRA 2020 die op 24 november zijn gepubliceerd. Hierin staat dat de MRA 

ondanks de coronacrisis een onverminderd sterke economische uitgangspositie heeft. De maatregelen tegen 

de verspreiding van het coronavirus raken de economie van de regio relatief hard, maar het herstel zal naar 

verwachting eveneens relatief krachtig zijn.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-mra-grote-terugval-maar-uitgangspositie-mra-onverminderd-sterk/

