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ONDERWERP  
Regionale corona impact monitor, editie maart 2022 (vijfde editie) 
 
SAMENVATTING  
De vijfde en voorlopig laatste editie (maart 2022) van het regionale onderzoek is 
gereed. Het college neemt kennis van de regionale Corona Impact Monitor en 
biedt dit ter kennisname aan bij de raad. De monitor brengt de gevolgen van de 
coronacrisis voor de regio in kaart. De gemeente Heemstede gebruikt de monitor 
om aandachtspunten, risico’s en kansen van de gevolgen op te vangen en het 
herstel te bevorderen.  
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Raadsbesluit 25 juni 2020 ‘Verdiepend onderzoek impact Coronacrisis in 
Heemstede’.  
Collegebesluit 21 september 2021 ‘Regionale corona impact monitor, editie 
augustus 2021’  
 
BESLUIT B&W  

1. Kennis te nemen van de vijfde regionale corona impact monitor, editie 
maart 2022; 

2. De regionale corona impact monitor editie maart 2022 ter kennisname te 
brengen van de raad. (C-stuk) 

 
AANLEIDING  
Op 25 juni 2020 heeft de raad besloten om een verdiepend onderzoek uit te laten 
voeren naar de impact van de coronacrisis in Heemstede. In augustus 2020 is de 
eerste editie van het regionale kwantitatieve onderzoek (deel 1 uit het raadsbesluit 
van 25 juni) verschenen, in november 2020 de tweede editie en in februari 2021 de 
derde. Na de derde editie is regionaal besloten om in ieder geval nog twee edities 
uit te voeren om verdere ontwikkelingen te kunnen monitoren.  
 
Nadat in augustus 2021 de vierde editie van het regionale kwantitatieve onderzoek 
is verschenen, is nu ook de vijfde editie gereed: Regionale Corona Impact Monitor 
editie maart 2022 (zie bijlage 1). De vijfde editie heeft betrekking op de periode tot 
1 januari 2022 en geeft een beeld van de impact van corona over een periode dat 
de coronamaatregelen nog golden. Deelnemende gemeenten aan het onderzoek 
zijn: Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en 
Zandvoort. De afdeling DIA (Data, Informatie en Analyse) van de gemeenten 
Haarlem en Zandvoort heeft de regie bij de regionale monitor.  
 
Eerder is regionaal afgesproken dat deze vijfde editie de laatste monitor zou zijn. 
Nu de kans groot wordt geacht dat corona zich verder als een verkoudheidsvirus 
gaat gedragen en de maatregelen inmiddels zijn losgelaten, kan het interessant 
zijn te bezien wat de effecten op iets langere termijn zijn. Er is regionaal nog geen 
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besluit genomen over een mogelijk volgende editie van de regionale corona impact 
monitor. Dit jaar wordt hierover een besluit genomen. 
 
MOTIVERING  
Het is duidelijk dat iedereen door de coronacrisis is geraakt, maar hoe en in welke 
mate is niet altijd helder. De regionale corona impact monitor brengt deze gevolgen 
van de coronacrisis in kaart. Het kwantitatieve onderzoek helpt bij het maken van 
de juiste keuzes en het stellen van prioriteiten voor Heemstede. Niet alleen om de 
gevolgen van de crisis op te vangen, maar ook om het herstel binnen de gemeente 
te bevorderen.  
 
In de regionale monitor zijn de cijfers op diverse beleidsterreinen samengebracht. 
Dit brengt onder andere economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van 
de crisis in beeld. In juli 2020 is gestart met het verzamelen van gegevens voor in 
de eerste monitor. Bij de tweede editie is besloten de monitor uit te breiden met de 
indicator ‘Wmo-gebruik’. In de laatste drie monitors is de opzet grotendeels gelijk 
gebleven. Op een aantal indicatoren zijn ten opzichte van de vierde monitor geen 
nieuwe cijfers. De gegevens in de monitor geven de situatie weer van het moment 
van meten. De analyse en de tekstuele toelichting zijn daarop gebaseerd. 
 
Opvallende conclusies   
De regionale corona impact monitor editie maart 2022 geeft een beeld van de 
impact van corona in de regio en heeft als belangrijkste conclusies:  
 

- Ten aanzien van de impact op de economie valt op dat in Noord-Holland 
het consumentenvertrouwen in het vierde kwartaal 2021 sterk gedaald 
is. Dit staat haaks op de stijging van het ondernemersvertrouwen dat 
weer op hetzelfde niveau is als vóór de coronacrisis. Dit is vergelijkbaar 
met het landelijke beeld.  
 

- De steunmaatregelen van de overheid houden waarschijnlijk het aantal 
faillissementen nog beperkt. De verwachting is dat dit aantal toeneemt 
zodra de steunmaatregelen aflopen.  

 
- Het UWV voorspelde in juni 2021 een sterke regionale banenkrimp in de 

sectoren cultuur, vervoer en horeca. Deze voorspelling is niet uitgekomen. 
Door de bedrijvendynamiek zijn in het tweede semester 2021 in elke sector 
banen bijgekomen, ook in de sectoren die eerder nog krimp vertoonde.  

 
- Wat betreft de impact in het sociaal-maatschappelijk domein verschilt de 

ontwikkeling van het aantal actieve cliënten in de jeugdhulpverlening 
per gemeente. Sinds december 2019 is het aantal cliënten in Heemstede 
en Bloemendaal toegenomen. In Heemstede is vooral een stijging te zien 
in GGZ-hulp. De Coronapeiling Jeugd van GGD Kennemerland laat zien 
dat het mentaal en sociale welbevinden van jongeren onder druk staat.  
 

- Het aantal meldingen van openbare overlast bereikt in het derde kwartaal 
van 2021 een hoogtepunt. In het vierde kwartaal 2021 is het – mede door 
de seizoensinvloeden – afgenomen. Deze trend is ook terug te zien in de 
afname van meldingen van jeugdoverlast in het vierde kwartaal 2021. In 
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Heemstede wordt daarentegen juist een piek gezien. Deze toename houdt 
onder andere verband met een vaste plek waar jongeren zich verzamelden 
tijdens de zomer en met vuurwerk gerelateerde meldingen in het najaar.  
 

- Ten aanzien van de domein werk en inkomen is, na een toename van het 
aantal WW-uitkeringen in het begin van de coronacrisis (juli 2019), tussen 
juli en december 2021 een verdere afname te zien. In het derde kwartaal 
van 2021 zijn in de arbeidsmarktregio Kennemerland 7.650 openstaande 
vacatures. Vergeleken met het tweede kwartaal 2021 is dat 19% meer. De 
krapte op de arbeidsmarktregio Kennemerland is in het tweede en derde 
kwartaal van 2021 toegenomen. Met name bij technische beroepen is er 
sprake van extreme krapte. 
 

- In 2021 waren er meer aanvragen voor schuldhulpverlening (791) dan in 
2020 (778), maar minder dan in voorgaande jaren. De verwachting is dat 
veel vraag om schuldhulpverlening nog aan de oppervlakte moet komen. 
 

- Op het terrein van de woningmarkt laat het ‘Wonen in Metropoolregio 
Amsterdam-onderzoek (WiMRA)’ zien dat bij één op de vijf huishoudens 
de woonwensen zijn veranderd als gevolg van de coronacrisis. Zij geven 
bijvoorbeeld aan dat zij meer ruimte nodig hebben om thuis te werken of 
dat zij liever een tuin hadden gehad.  

 
FINANCIËN 
Het in het raadsbesluit van 25 juni 2020 beschikbaar gestelde budget van €11.000 
is ingezet voor financiering van de eerste drie edities van de impact monitor. Het in 
het collegebesluit van 21 september 2021 beschikbaar gestelde budget van €8.000 
uit de corona bestemmingsreserve 2021, is ingezet voor financiering van de vierde 
en vijfde editie van de impact monitor. Het is nog niet bekend of het onderzoek van 
de regionale corona impact monitor nog een keer wordt herhaald en welke kosten 
daaraan zijn verbonden.  
 
PLANNING/UITVOERING  
De vijfde editie van het regionale kwantitatieve onderzoek is nu gereed en heeft 
betrekking op de periode tot 1 januari 2022. Dit is voorlopig de laatste editie van de 
monitor. Mogelijk wordt later dit jaar besloten tot de uitvoering van nog een editie.  
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE  
De ‘Regionale corona impact monitor, editie maart 2022’ is openbaar en wordt 
gepubliceerd.  
 
BIJLAGEN  
Bijlage 1. ‘Regionale corona impact monitor, editie maart 2022’ 
 

 


