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Bijlagen
1. Corona Impact Monitor Gemeente Haarlem februari 2021
2. Regionale Corona Impact Monitor februari 2021
3. Persbericht
Er is een tweede 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 worden de gevolgen op het gebied van cultuur,
toerisme en vastgoed in een aantal indicatoren weergegeven.
Ook is de derde 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) en in november de tweede (2020/1100933). Het college stuurt u nu de derde
monitor ter informatie toe.
De indicatoren die gebruikt zijn om de gevolgen van de coronacrisis te meten zijn gelijk aan de tweede
monitor. De gegevens in de monitor geven de situatie weer van het moment van meten. De analyse en
tekstuele toelichting is daarop gebaseerd. Een derde Haarlemse en vierde regionale monitor is in
voorbereiding.
De monitor biedt aanknopingspunten voor het gemeentelijk beleid en 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), die binnenkort separaat wordt aangeboden. Voorbeelden zijn het
anticiperen op een toename aan faillissementen en baanverlies later in de tijd of de ontwikkelingen op de
kantorenmarkt. Daarbij aangetekend dat ontwikkelingen vaak ongewis zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de
economie zich sneller herstelt dan voorzien. Of het kan dat er minder behoefte komt aan kantoorruimte,
maar het kan ook dat de behoefte in stand blijft door nieuwe werkvormen.
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Beide monitors zijn opgesteld door de afdeling Data, Informatie en Analyse. De gebruikte gegevens komen uit
gemeentelijke administraties, openbare bronnen zoals het Centraal Bureau voorde Statistiek,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en betaalde bronnen zoals het Landelijk Informatiesysteem
van Arbeidsplaatsen. In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages
zoals Kamer van Koophandel, Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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