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Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Regionale Corona Impact Monitor, editie augustus 2020 
 
SAMENVATTING 
De impact van de Coronacrisis op de inwoners en ondernemers in Heemstede is 
groot. Hier willen we een beter beeld van hebben, zodat we dit kunnen vertalen in 
aandachtspunten, risico’s en kansen voor Heemstede. Het verdiepend onderzoek 
impact Coronacrisis in Heemstede  bestaat uit verschillende onderdelen. Het 
eerste deel ‘regionale corona impact monitor’, is het kwantitatieve onderzoek naar 
sociaal maatschappelijk en economische impact en wordt ter kennisname naar de 
raad gestuurd. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op het gebied 
van economie, noodmaatregelen werk en inkomen, de woningmarkt en sociaal-
maatschappelijke gevolgen in de regio Kennemerland. In de vervolgonderzoeken 
wordt dieper ingegaan op de impact voor Heemstede.  
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Uitvoering raadsbesluit 25 juni 2020 ‘Verdiepend onderzoek impact Coronacrisis in 
Heemstede’ 
 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van de regionale corona impact monitor editie augustus 
2020; 

2. De regionale corona impact monitor editie augustus 2020 ter kennisname 
te brengen van de raad. (C-stuk) 

 
 
AANLEIDING 
Op 25 juni heeft de raad besloten om een verdiepend onderzoek impact 
coronacrisis in Heemstede uit te laten voeren. De eerste editie van het regionale 
kwantitatieve onderzoek (deel 1 uit het raadsbesluit van 25 juni) is gereed en 
genaamd ‘Regionale Corona Impact Monitor editie augustus 2020, zie bijlage 1. 
Deelnemende gemeenten zijn nu Heemstede, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, 
Beverwijk en Velsen. De gemeente Haarlem heeft het onderzoek uitgevoerd voor 
de regio. 
 
MOTIVERING 
De regionale monitor en vervolg onderzoeken helpen bij het stellen van de juiste 
keuzes en prioriteiten voor Heemstede. Om samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen waar mogelijk regionaal en lokaal de gevolgen van 
de crisis op te vangen of te verzachten. Het is duidelijk dat de coronacrisis ons 
allemaal raakt. Maar hoe precies en in welke mate is nog niet op alle fronten 
helder. De regionale monitor geeft een eerste beeld van de impact op regio 
Kennemerland.  
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Zoals aangegeven wordt hierbij het eerste deel van het verdiepend onderzoek 
impact Coronacrisis in Heemstede aangeboden. Het onderzoek bestaat verder uit 
verschillende delen: 
 
Kwantitatief en kwalitatief onderzoeken in de regio en Heemstede: 

• Deel 1: Regionale Corona Impact Monitor: kwantitatief onderzoek sociaal 
maatschappelijk en economische impact (gegevensanalyse) in de regio en 
Heemstede.  

• Deel 2: Corona impactmonitor Heemstede: kwalitatieve gegevens en 
beleving onder inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld 
(enquête). 

Analyse en dialoog over de uitkomsten van het onderzoek: 

• Deel 3 en 4: vergelijking rode draden in de regio en analyse op 
bovenstaande onderdelen naar aandachtspunten, risico’s en kansen; 

• Deel 5: dialoog aangaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijk 
middenveld in twee fases, eerste fase focus aanbrengen, tweede fase in 
gesprek inzake hoe samen vormgeven inzake drie a vier thema’s. 

Deel 1 Regionale Corona Impact Monitor ligt nu ter kennisname voor. In november 
2020 en februari 2021 volgen de volgende edities van deze regionale kwantitatieve 
monitor, waarin gegevens worden ge-update en ontbrekende gegevens worden 
aangevuld, zoals de eerste halfjaar cijfers van het CBS 2020. De verwachting is 
dat gemeente Heemskerk bij deze edities aan zal sluiten. De regionale monitor 
wordt dus nog twee maal herhaald. 
 
Deel 2 van het onderzoek, het kwalitatieve onderzoek van de corona impact op 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen specifiek in Heemstede, 
start 10 september. Inwoners en ondernemers ontvangen rond die datum een 
uitnodigingbrief voor het onderzoek. Maatschappelijke partners worden telefonisch 
ondervraagd en er komt een persbericht met een open link naar de vragenlijst 
waardoor iedere bewoner die mee wil doen, mee kan doen. Deze laatste groep 
fungeert als controle groep voor het onderzoek. Inwoners die digitale 
ondersteuning nodig hebben, kunnen de vragenlijst op papier invullen en opsturen 
of ondersteund worden bij het digitaal invullen. 
 
Er volgt een Heemsteedse analyse in oktober, zijnde deel 3 en 4 van het 
onderzoek. Bovenstaande delen 1 tot en met 4 komen samen in één rapport en 
wordt betrokken bij de raadsbespreking van de begroting 2021 in november 2020. 
 
Opvallende conclusies Regionale Corona Impact monitor, editie augustus 2020 
De corona monitor geeft een eerste blik op de impact van corona in de regio en 
heeft als opvallendste conclusies:  
- Vooralsnog geen grote toename in het aantal faillissementen in de eerste helft 

van 2020.  
 

- In 2020 worden in alle deelnemende gemeenten duidelijk meer meldingen van 
overlastgemaakt. Vooral de jeugdoverlast neemt toe.  
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- Het aantal meldingen van huiselijk geweld was in de Regio Kennemerland in 
het tweede kwartaal 20% lager dan een jaar eerder.  

- In de dienstverlening en transport en logistiek steeg het aantal WW-uitkeringen 
het sterkst.   

- In de regiogemeenten is ongeveer een kwart van de bedrijven NOW 
toegekend. Het aandeel zzp’ers met Tozo-levensonderhoud ligt tussen de 8% 
en 11%, maar in mei lag dat aandeel een stuk hoger. 

- Het aantal actief woningzoekenden in de sociale huursector neemt in alle 
gemeenten behalve Haarlem toe na april 2020.  

- Bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland melden zich tot nu toe in 2020 
minder daklozen. Mogelijk door de extra landelijke afspraken en regelgeving 
die er op gericht zijn dat niemand tijdens deze crisis op straat moet komen te 
staan. 

Gelet op de wens van de deelnemende gemeenten om de monitor snel op te 
leveren en het feit dat de start van het onderzoek in de zomerperiode viel, is niet 
alle data compleet. Niet alle beoogde indicatoren bleken beschikbaar, daarmee zijn 
een aantal indicatoren zoals bezetting parkeergarages, leegstand en gebruik 
minimapassen afgevallen. Tot slot wordt de monitor geëvalueerd en waar 
nodig/wenselijk bijgesteld. Wordt bekeken op welke punten deze monitor nog 
verder aangevuld en verbeterd kan worden.  

Zoals gezegd volgt de nadere analyse voor Heemstede in oktober. 

FINANCIËN 
In het raadsbesluit van 25 juni 2020 is reeds budget beschikbaar gesteld van 
maximaal € 11.000 voor deel 1 en deel 3 en 4 van het onderzoek, ten laste van de 
algemene reserve. De gemeente Haarlem heeft inmiddels een indicatie van de 
kosten afgegeven van € 10.000 per gemeente.  
 
PLANNING/UITVOERING 
Kwantitatief en kwalitatief onderzoeken in de regio en Heemstede: 

• Deel 1: Regionale Corona Impact Monitor 
o in november 2020 en februari 2021 volgen nieuwe edities 

• Deel 2: Corona impactmonitor Heemstede  
o 10 september worden de vragenlijsten uitgezet onder inwoners en 

ondernemers. In oktober wordt onderzoek opgeleverd. 

Analyse en dialoog over de uitkomsten van het onderzoek: 

• Deel 3 en 4: vergelijking rode draden in de regio en analyse op 
bovenstaande onderdelen naar aandachtspunten, risico’s en kansen 
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o Analyse op regionale monitor is gestart, analyse impactmonitor 
Heemstede wordt in oktober uitgevoerd.  

o Deel 1 tot en met 4 wordt eind oktober/begin november in één 
rapport aangeleverd. 

• Deel 5: dialoog aangaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijk 
middenveld.  

o In het najaar wordt een beslissing genomen over de invulling van 
dit deel. 

 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE  
De regionale corona impact monitor editie augustus 2020 is openbaar en wordt 
gepubliceerd.  
 
BIJLAGEN 
▪ Bijlage 1. Regionale Corona Impact Monitor, editie augustus 2020 


