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Onderwerp Nadere informatie collegevoorstel verdiepend onderzoek impact 
corona crisis Heemstede 

 

Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld in de commissie Middelen van afgelopen donderdag 18 

juni met betrekking tot de verdiepend onderzoek impact corona crisis voor Heemstede berichten we u 

het volgende. 

Opzet impact analyse 

In dit collegebericht wordt gerefereerd aan de opzet van het verdiepend onderzoek impact analyse 

corona crisis, in dit verband wordt hier nogmaals in het kort de opzet weergegeven: 

• Deel 1:  kwantitatief onderzoek sociaal maatschappelijk en economische impact (gegevens 

analyse) 

• Deel 2: kwalitatieve gegevens en beleving onder inwoners, ondernemers en maatschappelijk 

middenveld (enquête) 

• 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. 

Regionale samenwerking (deel 1, 3 en 4) 

Zoals in de commissie aangegeven is er afstemming in de regio o.a. over het verdiepende onderzoek 

naar de impact van de corona crisis. Afgelopen vrijdag 19 juni hebben alle negen 

gemeentesecretarissen die samenwerken in de regio Kennemerland1, aangegeven deel 1 en deel 3/4 

van het verdiepend onderzoek samen uit te willen voeren (Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, 

Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, Bloemendaal en Heemstede). De gemeente Haarlem heeft 

een onderzoeksafdeling en geven aan voor het reces met een voorstel te komen hoe dit in de regio (in 

samenwerking met een onderzoeksbureau) vorm te geven. Dit betreft alleen het kwantitatieve 

gedeelte van het onderzoek (deel 1 uit bijlage 1 van het collegevoorstel) en de regionale rode draden 

en regionaal rapport (deel 3 en 4 uit de bijlage 1 van het collegevoorstel). De verwachting is doordat 

een deel van de werkzaamheden door de gemeente Haarlem wordt uitgevoerd er een inverdien effect 

ontstaat. Gemeente Heemstede heeft geen deskundigheid op het gebied van analyse van data en 

onderzoek in huis. De inhoudelijke afstemming en planning zal verder plaatsvinden in samenspraak 

met de andere acht gemeenten. 

Vragen dashboard en resultaat van impact analyse (deel 1, 3 en 4) 

In de commissie is nadere specificatie gevraagd inzake het voorstel. Het kwantitatieve onderzoek 

(deel 1) is een 0-meting, die een beeld geeft van de situatie na enkele maanden corona crisis. Dit 

onderzoek wordt vormgegeven in een dashboard, zodat dit bijvoorbeeld iedere 6 maanden gedurende 

twee jaar herhaald kan worden en worden betrokken bij de P&C cyclus. Om een beeld te geven hoe 

een dergelijk onderzoek eruit kan zien kunt u denken aan ons eigen financiële dashboard. Daarnaast 

vindt u in bijlage 1 een rapport uit 2009-2014 van een dashboard inzake de gevolgen van de 

kredietcrisis van 2009-2014 uit de gemeente Hoorn. Dit geeft een beeld van een dashboard, die start  

 
1 Dit is in het kader van de regionale samenwerking Corona in de veiligheidsregio, hierover bent u geïnformeerd in het collegebericht dd 3 

juni: 20 047 Crisisstructuur Covid-19. 



 

 

 

met een nulmeting en de meting is bij dit onderwerp jaarlijks (5 jaar lang) herhaald, zie de grafieken in 

het rapport. Dit is een smal onderzoek op een paar indicatoren. In het voorgestelde verdiepend 

onderzoek impact corona crisis zal het gaan om meer indicatoren waarop gemeten wordt. De 

indicatoren van een vergelijkbaar corona onderzoek (deel 1 kwantitatief onderzoek) zijn in de 

gemeenten Hoorn en Alkmaar verder uitgewerkt, deze vindt u terug in bijlage 2.  

 

Kwetsbare groepen (deel 2) 

In de commissie is gevraagd op welke wijze kwetsbare groepen goed worden betrokken bij het 

onderzoek. In het tweede deel van het onderzoek, het kwalitatieve en belevingsdeel, worden diverse 

inwoners (naast ondernemers en maatschappelijk middenveld) gevraagd naar de impact van Corona 

op hun leven, werk en inkomen. Voor kwetsbare groepen zal specifieke aandacht zijn. Deze kunnen 

bij het online invullen ondersteund worden bv op Plein 1. De bestaande groepen die elkaar ontmoeten 

op Plein 1 zullen actief worden benaderd. Ook is het mogelijk om telefonisch inwoners te benaderen 

als onderzoeksmethode. 

 

Financiering andere budgetten (deel 2 en 5) 

In de commissie is gevraagd of het participatieve deel van het onderzoek ook voor delen uit 

bestaande budgetten gefinancierd kan worden, zoals het dialoogdeel uit de participatiebudgetten. We 

hebben onderzocht in hoeverre het laatste deel van het onderzoek, de dialoog met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijk middenveld uit het initiatievenbudget bekostigd kan worden.  

 

U heeft in februari 2020 het volgende besloten inzake het initiatievenbudget:  

‘Op basis van ervaringen in de afgelopen periode en vanuit de wens om het eigenaarschap van 

inwoners voor de gemeenschap verder te stimuleren wordt € 150.000 vanuit de reserve ‘Nieuwe 

initiatieven 2018-2022’ ingezet voor ‘Heemstede maakt het mogelijk’. ‘Heemstede maakt het mogelijk’ 

is een intern budget voor twee jaar om grotere en langer lopende inwonersinitiatieven die meer 

begeleiding en facilitering vanuit de gemeente nodig hebben te ondersteunen.  

In de bijbehorende spelregels staat dat het initiatief aan een aantal eisen moet voldoen. De conclusie 

is dat de dialoog (deel 5 uit bijlage 1 van het collegevoorstel) voor dit budget niet in aanmerking komt.  

Verder is er nog intern budget voor het ontwikkelproces participatie (proceskosten en communicatie 

budget), hieruit zal o.a. de communicatie voor participatiebeleid en de wegwijzer worden bekostigd, en  

activiteiten voortkomende uit ontwikkeltraject Wij maken Heemstede. In het najaar kan worden 

bekeken of er ruimte in dit budget is. 

Verder is bezien op welke andere wijze dit gefinancierd kan worden. In de begroting 2020 is een post 

Onvoorzien opgenomen van € 20.000. Hieruit kan € 14.000 worden bestemd voor de financiering van 

het onderzoek. 

Vervolg 

Op basis van de gestelde vragen in de commissie Middelen en gezien bovenstaande ontwikkelingen 

en mogelijkheden kan het dictum van het raadsvoorstel als volgt aangepast worden: 

• In te stemmen met het regionale kwantitatieve onderzoek (deel 1), en vergelijking regio en 

analyse/aandachtspunten en kansen (deel 3 en 4). En hier maximaal € 11.000 voor vrij te 

maken. 

• In te stemmen met het kwalitatieve onderzoek (deel 2) en deze te bekostigen vanuit de post 

Onvoorzien, begroting 2020. 

• Kennis te nemen van de opzet voor de dialoog met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijk middenveld (deel 5) en na oplevering van het kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoek in het najaar hierover te besluiten. 

 

 



 

 

Financiën en planning 

Voor de financiering en planning zoals eerder vermeld in het raadsvoorstel dd. 9 juni 2020 betekent dit 

het volgende: 

 Onderdeel Geschatte kosten 
voorstel 
9 juni 2020 

Collegebericht  
23 juni 2020 

1 Verdieping kwantitatieve gegevens 
sociaal maatschappelijk en economisch 

€ 6.000 Regionaal verband 
(totaal max € 11.000) 
 

2 Kwalitatieve gegevens en beleving € 14.000 Post Onvoorzien 
begroting 2020 
(maximaal € 14.000) 

3 Vergelijking en rode draden regio 
 

€ 2.500 Regionaal verband 
(totaal max € 11.000) 

4 Vertaling in aandachtspunten en kansen 
voor Heemstede en regio 
 

€ 2.500 Regionaal verband 
(totaal max € 11.000) 

5 Dialoog met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijk middenveld over 
aandachtspunten, risico’s en kansen in 
thema’s 
 

€ 10.000 Beslissing najaar 

 Onvoorzien € 5.000  

 Totaal ingeschatte kosten max. € 40.000  

 

Dit betekent dat voorgesteld wordt maximaal € 11.000 ten laste van de algemene reserve te brengen 

zoals in de voorjaarsnota is voorgesteld (corona kosten). Doordat de werkzaamheden nu in regionaal 

verband zijn en voor een deel door de onderzoeksafdeling van de gemeente Haarlem worden 

uitgevoerd, wordt verwacht dat deze kosten lager zijn.  

De planning voor deel 1 en 3/4 zal ook moeten worden afgestemd met de andere gemeenten. 

Verwachting is nog steeds oplevering september/oktober. 

 

Na oplevering van het rapport (deel 1 tot en met deel 4) kan worden bepaald op welke wijze vorm 

wordt gegeven aan de dialoog met de gemeenschap. 
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Trendmonitor Hoorn

De Trendmonitor Hoorn geeft een beeld van de lokale gevolgen van de 
wereldwijde economische omstandigheden. Dit gebeurt aan de hand van een 
kleine 20 indicatoren.

De indicatoren zijn actueel, worden op maandbasis gemeten en zijn afkomstig 
uit interne bronnen (gemeente Hoorn) en externe bronnen (UWV, KvK, NVM, etc.)

De indicatorkeuze is in nauw overleg met de gemeente Hoorn gemaakt. 
Uitgangspunten hierbij waren: beschikbaarheid, actualiteit, kosten, 
aanwezigheid van bestaande tijdreeks.

Deze meting wordt –waar mogelijk en relevant –een vergelijking gemaakt met de 
rest van de regio Westfriesland. 

Inleiding en verantwoording bij de 11e meting
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Trendmonitor Hoorn

Beoordeling economisch klimaat

Ondernemers somber over economisch klimaat
Over het economisch klimaat zijn de ondernemers 
in Nederland nog steeds verre van tevreden. Dit 
geldt in het eerste kwartaal van 2012 voor de 
bedrijven in alle takken van de economie. Hoewel 
de situatie al slecht was, spreekt bijna 30% van 
de ondernemers van een verdere verslechtering 
van het economisch klimaat in Noord-Holland. 
Slechts 5% van de ondernemers ziet een 
verbetering ten opzichte van het voorgaande 
kwartaal. (Bron: Coen Conjunctuurenquête 2012)

Omzet loopt terug
De omzet is een belangrijke graadmeter van de 
economie. De verwachtingen voor de ontwikkeling 
van de omzet in het eerste kwartaal van 2012, 
verschillen per provincie. Noord-Holland zit 
dichtbij het landelijk gemiddelde. Met name in de 
bedrijfstakken Bouw, Detailhandel en Vervoer, 
opslag en communicatie realiseren veel bedrijven 
minder omzet.

Bron: Coen conjunctuurenquête 1e kwartaal 2012

Beoordeling Economisch Klimaat
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Bedrijvigheid

Aantal faillissementen in Hoorn beperkt 
ten opzichte van de rest van de regio

Na de piek van 25 faillissementen in het 
vierde kwartaal van 2011, is het aantal in het 
eerste kwartaal van 2012 gedaald naar 5. In 
de rest van de regio is het aantal 
faillissementen juist fors toegenomen na een 
lange periode van stabiliteit. Het hoge aantal 
is deels verklaarbaar door het faillissement 
van Ursem Bouw uit Wognum; hierbij gingen 
acht B.V.’s failliet.

Faillissementen kosten 240 arbeids-
plaatsen, waarvan 42 in Hoorn

De 5 faillissementen in Hoorn gingen gepaard 
met een verlies van 42 banen, grotendeels als 
gevolg van het faillissement van ST 
Huisartsenlab, waar 27 banen verloren gingen.

In de rest van de regio gingen bijna 240 
arbeidsplaatsen verloren, onder meer door het 
faillissement van Ursem Bouw B.V.. 
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Bedrijvigheid

Aantal startende bedrijven 
stabiliseert

De economische recessie vertaalde zich 
lange tijd in een vermindering van het 
aantal startende bedrijven. In 2009 en 
aanvankelijk ook in 2010 lag het aantal 
starters beduidend lager dan in 2008. 

Eind 2010 en begin 2011 was er echter 
sprake van een opleving. Ook begin 2012 is 
er in Hoorn sprake van een flinke toename 
van het aantal startende bedrijven.  

In de rest van Westfriesland, waar 
eveneens in het eerste kwartaal een grote 
hoeveelheid startende bedrijven werden 
geregistreerd, is na de afname in het 
tweede kwartaal het aantal starters stabiel. 
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Bedrijvigheid

Aanbod kantoorruimte neemt toe

Het aanbod van kantoorruimte is sinds het 
tweede kwartaal van 2010 aan het toenemen. 
Na een periode van lichte afname medio 2011 
is er nu alweer driekwart jaar sprake van een 
(lichte) groei. 

Vanaf medio 2011 zijn er ook regionale cijfers 
beschikbaar. In vergelijking met Hoorn is het 
aanbod in de rest van de regio een stuk 
minder omvangrijk. Ook in de regio is er 
sprake van een lichte toename.

Bij deze cijfers dient te worden bedacht dat 
het hier  gaat om te huur of te koop 
aangeboden kantoorruimte, waarbij 
onduidelijk is welk deel van  aangeboden 
kantoorruimte leeg staat. 
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Bedrijvigheid

Aangeboden bedrijfsruimte blijft dalen

Het aanbod van bedrijfsruimte is sinds de start 
van de metingen in juli 2009, aanvankelijk sterk 
toegenomen. In januari 2011 werd het 
hoogtepunt bereikt. 

Het aantal aangeboden vierkante meters 
bedrijfsruimte is sindsdien gelijk gebleven en 
recent afgenomen. Momenteel wordt er in Hoorn 
ruim  41 duizend vierkante meter bedrijfsruimte 
aangeboden. 

In de rest van Westfriesland is nog meer dan het 
dubbele beschikbaar, maar ook hier is sprake 
van een dalende trend.
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Bedrijvigheid

Aanbod winkelruimte in binnenstad 
neemt verder toe

Begin 2011 nam de hoeveelheid aangeboden 
winkelruimte in de binnenstad van Hoorn flink 
toe. Later dat jaar was er weer sprake van een 
afname, maar nu is opnieuw het aanbod van 
winkelruimte fors toegenomen. Met ruim 7.600 
vierkante meter staat het aanbod op zijn 
hoogste niveau sinds de start van de meting.

Opvallend is dat regionaal het aanbod van 
winkelruimte juist is afgenomen over het laatste 
kwartaal. Wel is het aanbod van winkelruimte 
regionaal nog altijd groter.
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Werkgelegenheid en werkloosheid

Toename aantal werkzoekenden

In totaal telt de regio (inclusief Hoorn) 
momenteel ruim 3.500 niet-werkende 
werkzoekenden. 

De eerste drie kwartalen van 2011 
lieten een afname van het aantal niet-
werkende werkzoekenden zien. Het 
laatste halfjaar is er echter sprake van 
een toename. Het aantal is nog wel 
lager dan in het begin van 2011.

De trend in de rest van de regio is een 
vrijwel identiek aan de ontwikkelingen 
in Hoorn. 
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Werkgelegenheid en werkloosheid

Uitstroom blijft groter dan instroom in 
de bijstand

De in- en uitstroom uit de bijstand hielden 
elkaar in 2011  lange tijd min of meer in 
balans. In het tweede deel van 2011 bleek de 
uitstroom echter veel hoger dan de instroom. 
Deelt beeld zet zich voor in het eerste 
kwartaal van 2012.

De relatief lage instroom wordt onder meer 
verklaard door de extra aandacht voor 
jobcoaching en begeleiding tijdens de 
zoektijd. Jongeren die zich melden voor een 
uitkering krijgen eerst een periode van twee 
weken zoektijd mee, voordat er 
daadwerkelijk een aanvraag wordt 
ingenomen. In die zoektijd werden ze veel 
intensiever begeleid waardoor meer jongeren 
al zelf werk vonden voordat ze daadwerkelijk 
in de uitkering stroomden. 
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Werkgelegenheid en werkloosheid

Aantal personen in de WWB 
stabiliseert

In het laatste kwartaal van 2011 is het 
aantal personen met een bijstandsuitkering 
voor het eerst sinds medio 2010 weer 
gedaald. 

In het eerste kwartaal van 2012 is de 
situatie stabiel gebleven. Hiermee blijft het 
aantal personen in het WWB-bestand op 
ongeveer hetzelfde niveau als begin 2010.
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Werkgelegenheid en werkloosheid

Aantal ingediende vacatures bij UWV 
stijgt

Het aantal ingediende vacatures bij het UWV 
werkbedrijf, vertoonde sinds het eerste 
kwartaal van 2010 een dalend verloop. Er 
werden maandelijks minder vacatures 
gemeld. Het eerste kwartaal van 2012 is er 
echter een toename van het aantal 
ingediende vacatures zichtbaar. 

Deze indicator zegt betrekkelijk weinig over 
vraag naar arbeid. In het eerste jaar van de  
economische teruggang steeg het aantal 
ingediende vacatures. Dit had mogelijk te 
maken met een hogere meldingsbereidheid 
onder werkgevers om vacatures te melden. 

Hierdoor is het lastig in te schatten wat de 
dalende trend precies betekent. 
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Bouwen en Wonen

Inkomsten uit bouwleges fluctueren 
sterk

De economische situatie blijkt weinig 
verband te houden met de inkomsten van 
de gemeente Hoorn via de bouwleges. 

De pieken eind 2009- begin 2010  en 
medio 2011 zijn het gevolg van de 
vergunningverlening van enkele grote 
bouwprojecten. Ook begin 2012 is er weer 
sprake van een dergelijke piek.

Dit is te verklaren doordat de gemeente de 
leges pas in rekening brengt op het 
moment dat een besluit op de aanvraag 
wordt genomen. Dit heeft tot gevolg dat 
aanvragen die door de feestdagen zijn 
‘blijven liggen’ in januari worden 
afgerond. Dit jaar zat daar ook een grotere 
vergunning bij.
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Bouwen en Wonen

Verleende bouwvergunningen 
vertonen dalende trend

Ondanks enkele schommelingen, is er sinds 
begin 2008 is sprake van een dalende trend 
in het aantal verleende bouwvergunningen 
door de gemeente Hoorn. 

Op deze trend is mede ook de invoering van 
de WABO van invloed geweest. 

Net als het eerste kwartaal van 2011 is er in 
het eerste kwartaal van 2012 weer een 
toename van het aantal bouwvergunningen. 
Deze toename is echter minder sterk dan in 
2011. 
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Bouwen en wonen

Aantal te koop staande woningen 
Hoorn stabiliseert

Het aantal bij NVM-makelaars te koop 
staande woningen in Hoorn, is na een 
jaarlang continue stijging gestabiliseerd in 
het eerste kwartaal van 2012.*

Het aantal te koop staande woningen is 
daarmee nog wel op het hoogste punt van de 
afgelopen drie jaar (576 woningen).

Ook in de rest van de regio was het 
afgelopen jaar een sterke toename van het 
aantal te koop staande woningen zichtbaar. 
Deze toename was verhoudingsgewijs 
ongeveer even sterk als in Hoorn. In de regio 
is deze trend ook gebroken in het eerste 
kwartaal van 2012. Hier is zelfs sprake van 
een lichte afname van het aantal te koop 
staande woningen.

* Dit aantal is gebaseerd op de cijfers van makelaars die bij de NVM zijn 
aangesloten. Het totale aantal te koop staande woningen ligt circa twee keer zo 
hoog.  De cijfers zijn dus niet volledig, maar de trend is wel representatief voor de 
gehele markt.
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Trendmonitor Hoorn

Bouwen en wonen

Gemiddeld aantal dagen dat 
woningen te koop staan stijgt nog 
altijd

Het aantal dagen dat een woning te koop 
staat is in het eerste kwartaal van 2012 
weer verder gestegen. Het gemiddelde 
aantal dagen dat een woning te koop staat 
is nu op het hoogste niveau ooit: 284 
dagen. 

In de rest van Westfriesland is eveneens 
een stijgende trend waarneembaar. De 
woningen staan hier gemiddeld langer te 
koop. 
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Trendmonitor Hoorn

Bouwen en wonen

Vraagprijs van te koop staande 
woningen in Hoorn daalt verder naar 
laagste punt in drie jaar

De vraagprijs van de te koop staande 
woningen is dalende en bevindt zich 
inmiddels ruim onder het niveau van medio 
2008. De mediaan ligt in het eerste kwartaal 
van 2012 net boven de twee ton.

Ook in de rest van Westfriesland dalen de 
huizenprijzen over 2011 – echter minder hard 
dan in Hoorn. De vraagprijs is in de regio ook 
hoger.
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Trendmonitor Hoorn

Consumentengedrag

Parkeeropbrengsten eerste 
kwartaal 2012 relatief hoog

De afgelopen drie jaar overziend is 
een terugkerend patroon in de 
parkeeropbrengsten zichtbaar.

Het vierde kwartaal brengt ieder 
jaar het meest op. Opvallend is dat 
in 2011 de opbrengsten in het 
eerste kwartaal wel relatief hoog 
zijn, vergeleken met de eerste 
kwartalen van voorgaande jaren.
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Trendmonitor Hoorn

Consumentengedrag

Aanbod van tweedehands auto’s blijft 
stabiel

Het aanbod van tweedehands auto’s nam in 
2009 eerst af en vanaf begin 2010 sterk toe. 
Na een piek in het najaar van 2010 was er in 
begin 2011 even sprake van een stabiele 
situatie. Na een toename in het voorjaar van 
2011 is het aanbod van tweedehands auto’s in 
het laatste kwartaal van 2011 gestabiliseerd. 

Het aanbod is nog steeds erg hoog vergeleken 
met de voorgaande jaren, maar blijft ook in 
het eerste kwartaal van 2012 stabiel rond de 
1.400 auto’s.
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Consumentengedrag

Aantal schuldhulpaanvragen neemt 
toe in 2012

Het aantal aanvragen voor 
schuldhulpverlening vertoonde sinds het 
begin van de economische crisis een 
stijgende trend. Na een redelijk stabiel 
jaar 2011 met rond de 50 aanvragen per 
maand is in het eerste kwartaal van 
2012 een toename zichtbaar, zowel in 
Hoorn als in de rest van de regio.

In de rest van Westfriesland zijn 
ongeveer evenveel aanvragen als in 
Hoorn. 
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Trendmonitor Hoorn

Bronnen

1. UWV Werkbedrijf

2. Gemeente Hoorn

3. Adecco

4. Funda

5. Autotrack

6. NVM

7. Kamer van Koophandel

8. Plangroep



Overzicht van indicatoren Alkmaar 

Indicator Bron Frequentie Niveau Type  Bijzonderheden 

Economie     
 

Werkgelegenheid LISA Jaarlijks Gemeente Open bron 
Naar sector1  en uitsplitsing 

MKB,2 ‘snelle groeiers’3 en 

‘start-ups’.4 

 

Aan gebruik van Lisa zijn 

kosten verbonden 

Faillissementen Failissementen.com Continu Gemeente Open bron 

Bedrijfsvestigingen  

en -sluitingen 
LISA5 jaarlijks Gemeente In overleg 

Conjunctuur 
Conjunctuur-

enquête 
Kwartaal COROP Open bron 

Naar  hoofdsector  

(SBI eerste digit) 

Arbeidsmarkt      

Openstaande vacatures UWV Kwartaal regio Open bron Naar BRC beroepsklassen 

Spanningsindicator UWV Kwartaal regio Open bron Naar BRC beroepsklassen 

Gereg. werkzoekenden UWV Maandelijks gemeente Open bron  

WW-uitkeringen UWV Maandelijks gemeente Open bron  

Openstaande vacatures  UWV Kwartaal Regio  Open bron  

In- en uitstroom bijstand 
 Gemeente/ 

Haltewerk 
Maandelijks Gemeente Op aanvraag  

Vastgoed en woningmarkt      

bouwvergunningen,  

aantal nieuwbouwwoningen  
gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag  

Leegstand  winkels en kantoren Locatus Continu Gemeente Op aanvraag 
Mogelijk zijn aan de levering 

kosten verbonden 

Aanbod bedrijfs-, kantoor- en 

winkelruimte 
Funda/NVM Continu gemeente Open bron  

Verkoopcijfers en  

prijsontwikkeling woningen 
NVM Kwartaal Gemeente/ regio Op aanvraag 

Mogelijk zijn aan de levering 

kosten verbonden 

Sociaal domein      

Aanvragen schuldhulpverlening gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag  

Druk op zorgvoorzieningen 
Noordwest 

ziekenhuis Alkmaar 
n.t.b. regio Op aanvraag  

Onderwijs en jeugd      

nieuwe aanmeldingen 

Jeugdhulpverlening 

Gemeente, Parlan 

e.a. 
n.t.b. gemeente Op aanvraag  

Schoolverzuim en schooluitval 

CJG, InHolland, 

MBO, koepels PO 

en VO 

n.t.b. gemeente Op aanvraag  

Cultuur, sport en toerisme      

Bezoekersaantallen  

theater, bioscoop, musea 

Theaters, bioscopen 

en  musea 
n.t.b. gemeente Op aanvraag  

Bezoekersaantallen binnenstad Gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag gegevens via Wifi teller 

Deelname sport 
Sportver. en -. 

voorzieningen 
maandelijks gemeente Op aanvraag 

 

 

  

                                                                 
1 We gaan uit van de sectoren: detailhandel, groothandel, HTSM, Zakelijke dienstverlening, ICT, agrarische sector, horeca, toerisme, cultuur 
2 Voor het MKB wordt doorgaans de grens van 250 medewerkers aangehouden.  
3 Snelle groeiers: De definitie volgens CBS is ‘bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 

achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers. 
4 Startups: De definities hierover lopen nogal uiteen. Voorstel: bedrijven (en de bijbehorende werkgelegenheid) die in de afgelopen drie 

jaar zijn gestart. 
5 LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht (www.lisa.nl). I&O Research 

heeft i.s.m. met Lisa een methode ontwikkeld om de werkgelegenheidseffecten van in- en uitschrijvingen in het KvK-register te schatten. 

Deze cijfers geven een vollediger beeld van de bedrijvendynamiek dan het aantal faillissementen alleen. De cijfers zijn i.o.v. met Lisa onder 

voorwaarden beschikbaar.   



Overzicht van indicatoren Hoorn 

Indicator Bron Frequentie Niveau Type  Bijzonderheden 

Economie      

Werkgelegenheid LISA, Arbeidsmarkt-inzicht.nl Jaarlijks Gemeente Open bron Naar sector6 en uitsplitsing ZZP, 

MKB,7 ‘snelle groeiers’8 en ‘start-

ups’.9 

 

Aan gebruik van LISA zijn kosten 

verbonden 

Faillissementen 
Failissementen.-com,  

Arbeidsmarkt-inzicht.nl 
Continu Gemeente Open bron 

Bedrijfsvestigingen  

en -sluitingen 
LISA10 jaarlijks Gemeente In overleg 

Conjunctuur Conjunctuur-enquête Kwartaal COROP Open bron 
Naar hoofdsector  

(SBI eerste digit) 

Arbeidsmarkt      

Openstaande vacatures 
UWV, Arbeidsmarkt-

inzicht.nl 
Kwartaal regio 

Open bron Naar BRC beroepsklassen 

Verhouding vraag en aanbod Spanningsindicator UWV Kwartaal regio 
Open bron Naar BRC beroepsklassen 

Gereg. werkzoekenden 
UWV, Arbeidsmarkt-

inzicht.nl 
Maandelijks gemeente 

Open bron  

WW-uitkeringen  UWV Maandelijks gemeente Open bron 
Indien beschikbaar: looptijd c.q. 

einddatum 

Openstaande vacatures  
UWV, Arbeidsmarkt-

inzicht.nl 
Kwartaal Regio  Open bron  

In- en uitstroom bijstand  Gemeente Maandelijks Gemeente Op aanvraag  

Inkomen      

Aanvragen schuldhulpverlening gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag  

Aanvragen Voedselbank WF Gemeente/ voedselbank maandelijks Gemeente/ regio Op aanvraag  

bijzondere bijstand, inkomens-

ondersteuning, minimaregelingen 
Gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag  

Aanvragen kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 

Gemeente maandelijks gemeente Op aanvraag  

Onderwijs en jeugd      

nieuwe aanmeldingen 

Jeugdhulpverlening 
Gemeente, uitv. organisatie n.t.b. gemeente Op aanvraag  

Studerenden en schoolverlater  

per richting 
Horizon, Clusius, SBB  n.t.b. gemeente Op aanvraag  

Schoolverzuim en schooluitval CJG, koepels PO en VO n.t.b. gemeente Op aanvraag  

 

 

                                                                 
6 detailhandel, groothandel, HTSM, zakelijke dienstverlening, ICT, agrarische sector, horeca, toerisme, cultuur en zorg 
7 Voor het mkb wordt doorgaans de grens van 250 medewerkers aangehouden.  
8 Snelle groeiers: De definitie volgens CBS is ‘bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 

achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers. 
9 Startups: De definities hierover lopen nogal uiteen. Voorstel: bedrijven (en de bijbehorende werkgelegenheid) die in de afgelopen drie 

jaar zijn gestart. 
10 LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht (www.lisa.nl). I&O Research 

heeft i.s.m. met LISA een methode ontwikkeld om de werkgelegenheidseffecten van in- en uitschrijvingen in het KVK-register te schatten. 

Deze cijfers geven een vollediger beeld van de bedrijvendynamiek dan het aantal faillissementen alleen. De cijfers zijn i.o.v. met LISA onder 

voorwaarden beschikbaar.  
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