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Kernboodschap De Economische Monitor 2021 geeft een beschouwing over de Haarlemse 

economie. Voor zover bekend is de impact op corona hierin meegenomen. De 

monitor is gebaseerd op de doelen en ambities van de Economische Visie Haarlem 

(EVH, juni 2020) en is kwalitatief en kwantitatief van aard.  

Naast de jaarlijkse Economische Monitor worden gedurende het jaar diverse 

peilingen en monitors op het gebied van economie uitgevoerd, zoals een 

Ondernemerspanel, VNG Ondernemerspeiling, Corona Impact Monitor, 

Voortgangsrapportage Actieplan Detailhandel en Horeca. Deze peilingen en 

monitors zijn bij de Economische Monitor 2021 betrokken.  

Voorliggende monitor wijst uit dat, ondanks een turbulente economische periode, 

de lange termijndoelstellingen van de EVH in stand kunnen blijven. Een jaarlijkse 

Economische Monitor staat daarom centraal om de doelen en indicatoren uit de 

EVH te monitoren.  

In 2025 wordt de Economische Actieagenda 2020-2024 geëvalueerd, de EVH 

geactualiseerd en een Economische Actieagenda 2025-2029 opgesteld.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de Commissie 

Ontwikkeling 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 28 september 2021 

1. Het college stelt de informatienota aan de Commissie Ontwikkeling vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 



 Kenmerk: 2021/521320 2/3 

 

Inleiding  

Ieder jaar wordt een Economische Monitor opgesteld. De uitzondering hierop is de Economische 

Monitor over 2020, omdat in dat jaar de gemeentelijke en regionale Corona Impact Monitor 

voorrang kregen.  

In voorliggende Economische monitor 2021is terug te lezen wat de economische ontwikkeling van 

afgelopen jaar is ten opzichte van voorgaande jaren. De Economische Monitor 2021 is om twee 

redenen anders dan gebruikelijk:  

 Ten eerste omdat de monitor is opgesteld om de ambities uit de EVH te monitoren. De 

inhoud van de monitor is zowel kwalitatief als kwantitatief én gerelateerd aan de doelen en 

indicatoren (zoals woon-werkbalans) van de EVH. De monitor is tevens opgebouwd aan de 

hand van de pijlers van de EVH, namelijk ruimte, talent, innovatie en ondernemerschap. De 

pijler profileren is niet als apart hoofdstuk opgenomen, maar komt terug via de andere 

pijlers.  

 Ten tweede omdat we sinds vorig jaar te kampen hebben met de corona-pandemie. Voor 

zover bekend en mogelijk is de impact van de corona-pandemie op de Haarlemse economie 

beschreven.  

 

 

2. Kernboodschap 

De Economische Monitor 2021 geeft een beschouwing van de Haarlemse economie aan de hand van 

de doelen en indicatoren die zijn geformuleerd in de Economische Visie Haarlem. De monitor richt 

zich op ontwikkelingen in de afgelopen periode, waarbij de impact van corona is meegenomen. 

 

 

3. Consequenties 

Samenhang met andere monitors vanuit Economie 

Vanuit Economie worden jaarlijks meerdere peilingen en monitors uitgevoerd over het 

ondernemersklimaat in Haarlem. Hieronder een korte uiteenzetting: 

 Ondernemerspanel – Het ondernemerspanel wordt ingezet als korte flitspeilingen ten 

behoeve van het meten van de corona impact. Er wordt – ook omwille van responsbehoud – 

uitgegaan van twee onderzoeken per jaar. 

- VNG Ondernemerspeiling – Een onderzoek onder ondernemers met een standaardvragenlijst, 

over het ondernemersklimaat. Naast het ondernemerspanel worden 4.000 bedrijven 

schriftelijk benaderd. Deze peiling wordt jaarlijks uitgevoerd. 

- Corona impact monitor - In juli 2020 is gestart met de Regionale Corona Impact Monitor die 

een beeld geeft van de coronacrisis in Haarlem en de regiogemeenten. Daarnaast wordt een 

gemeentebrede Corona impact monitor uitgebracht als verdieping op de regionale monitor 

(klik hier voor gemeentelijke Corona impact monitor, de editie februari 2021). Aan het begin 

van het vierde kwartaal 2021 komt de derde Corona Impact Monitor uit. 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Corona/Corona_Impact_Monitor_gemeente_Haarlem_Februari_2021.pdf
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- Voortgangsrapportage Actieplan Detailhandel en Horeca – Er wordt een 

voortgangsrapportage opgesteld met daarin de stand van zaken van uitvoering van de acties 

in het Actieplan Detailhandel en Horeca. Het gaat om onder andere stadsbrede acties, acties 

per winkelgebied en het laaghangend fruit. De voortgangsrapportage wordt medio het vierde 

kwartaal 2021 naar de Commissie Ontwikkeling toegestuurd. 

 

Deze peilingen en monitors zijn zowel zelfstandig te lezen en/of komen in hoofdlijn terug in de 

Economische Monitor. 

 

 

Jaarlijkse Economische monitor als peilstok voor economische ontwikkeling Haarlem 

De EVH, inclusief Economische actieagenda 2020-2024, is vastgesteld in een onzekere periode tijdens 

de corona-pandemie.  De Economische actieagenda bevat acties voor de periode 2020-2024. Deze 

acties zijn erop gericht om de doelen en ambities van de EVH uit te voeren. Ze geven daarmee 

richting en staan tot en met 2024 centraal in de uitvoering van de EVH.  

Bij de vaststelling van de EVH is gekozen om te werken met economische jaarplannen om daarmee 

flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de economische ontwikkeling. Voorliggende 

Economische Monitor 2021 wijst echter uit dat de ambitie en de lange termijndoelstellingen van de 

EVH overeind kunnen blijven, waardoor de urgentie voor een adaptieve aanpak minder hoog is.  

Het college stelt daarom de jaarlijkse Economische Monitor centraal als rapportage om de voortgang 

van de doelen en indicatoren uit de EVH te monitoren.  

In 2025 wordt de Economische Actieagenda 2020-2024 geëvalueerd. Ook wordt in 2025 de EVH 

geactualiseerd en wordt er een nieuwe Economische actieagenda 2025-2029 opgesteld. 

 

 

4. Vervolg 

De Economische Monitor 2021 wordt verspreidt via de gemeentelijke communicatiekanalen 

(website, nieuwsbrieven, social media) 

 

 

5. Bijlage 

Bijlage 1 – Economische Monitor 2021 

 

 


