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Bijlagen 1. Corona Impact Monitor Gemeente Haarlem september 2021 

2. Regionale Corona Impact Monitor september 2021 

Er is een derde 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 

in deze monitor, en worden de gevolgen op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed in een aantal 

indicatoren weergegeven. 

 

Ook is een vierde 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), in november 2020 de tweede (2020/1100933) en in februari 2021 de derde 

(2021/99657). Het college stuurt u nu beide monitoren ter informatie toe. Eerder is regionaal afgesproken 

om hierna nog één monitor uit te voeren. Deze staat gepland voor publicatie in februari 2022. 

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

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

tekstuele toelichting is daarop gebaseerd. De monitors zien toe op de periode tot en met het tweede 

kwartaal van 2021. In een aantal gevallen, aangegeven in de monitor, waren nog geen cijfers voor het tweede 

kwartaal bekend en zijn de meest recente gegevens gebruikt. 

 

De monitors bieden aanknopingspunten voor het gemeentelijk beleid. Het college betrekt waar mogelijk de 

gegevens, duiding en verwachtingen bij het lopende beleid en bij de uitwerking en invulling van het 

herstelpakket voor Haarlem zoals vastgesteld met de nota Bevorderen van het herstel na de coronacrisis 

(2021/258003) d.d. 25 mei 2021. Onderdeel vormt ook een subsidiemogelijkheid voor initiatieven uit de stad 

gericht op het herstellen van ontmoeting tussen Haarlemmers. 

 

Op basis van de gegevens uit deze monitor en andere – ook landelijke – gegevensbronnen en prognoses over 

de effecten van de coronacrisis beziet het college waar lopend beleid aangepast moet worden of aanvullend 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210258003-09-KN-Bijlage-4-Bevorderen-van-het-herstel-na-de-coronacrisis.pdf
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beleid nodig is. Actuele cijfers van het CBS wijzen op een groei van de economie in het tweede kwartaal van 

2021 na een tweede coronadip. Door planbureaus en adviesraden wordt echter ook gewezen op geringe 

buffers en veerkracht in bepaalde sectoren naar aanleiding van de crisis. De gemeente blijft scherp volgen 

wat de effecten zijn van het stoppen van steunmaatregelen in het najaar. 

 

Het college zal op basis van nader onderzoek en duiding van gegevens maatwerk betrachten in de eventuele 

aanpassing van beleid en/of het treffen van herstelmaatregelen vanuit het corona herstelpakket. Concreet 

valt te denken aan maatregelen op de terreinen van gezondheid, veiligheid, jeugd, cultuur en economie, en 

het hybride werken. Uit de corona impact monitor komt het toegenomen aantal faillissementen naar voren, 

maar ook de afname van werkloosheid en zelfs tekorten aan personeel in sommige sectoren. De 

ontwikkelingen zijn echter vaak ongewis. Het personenverkeer op de weg is alweer 80 procent van voor de 

crisis, terwijl in het openbaar vervoer de bezetting nog 40 procent onder het niveau van 2019 zit. Het is nog 

een vraag hoe zich dat verder ontwikkelt. Ook is er nu sprake van krapte op de kantorenmarkt. Onbekend is 

hoe hybride werken hier invloed op gaat hebben.  

 

Uit de regionale impact monitor komt bijvoorbeeld naar voren dat er tussen gemeenten verschillen zijn waar 

te nemen in de groei dan wel krimp in bedrijvendynamiek, het gebruik van de NOW (Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid), en de toename van openbare overlast. Deze gegevens bieden een basis 

voor een nader gesprek in het regionale overleg tussen de gemeenten over mogelijkheden het herstel te 

bevorderen. 

 

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 

zoals Kamer van Koophandel, Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


