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Raadsi nformatiebrief 

1 Zaaknummer: 64399 I Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: Z 3 MRT 2021 

1 Onderwerp: 1 Maandelijkse raadsbrief corona, economie en werkgelegenheid 

Kennisnemen van: 
De maandelijkse raadinformatiebrief corona, economie en werkgelegenheid nummer 7. 

Beste raadsleden, 

Hierbij ontvangt u een informatiebrief over de gevolgen van het Corona-virus voor de 
domeinen Economische Zaken en Werk en Inkomen. 

Door middel van deze periodieke brieven willen wij u informeren over de verschillende 
regelingen, cijfers en gemeentelijke maatregelen waarmee u een beeld krijgt van het effect 
van de coronacrisis voor Harlingen. Het betreft de volgende onderwerpen: 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) 
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO) 
3. 1 nstroom WW 
4. Ontwikkeling bijstand 
5. TONK 
6. Financiële maatregelen voor 2021 
7. Tijdelijke uitbreiding terrassen 
8. Voetgangerszone Grote Bredeplaats 
9. Venstertijden voor de bevoorrading 
10. Overige maatregelen 

Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking met de uitvoeringspartners: Pastiel, 
Bureau Zelfstandigen Friesland, De Dienst Noardwest Frvslán en het UWV. 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) 
Een ondernemer die door de corona-maatregelen omzetverlies verwacht (minimaal 20%) 
kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de 
loonsom). Zoals in de eerdere brieven is aangegeven is deze tijdelijke regeling inmiddels 
twee keer verlengd. Bij het besluit over de verlenging tot juli 2021 is de regeling op 
onderdelen aangepast zoals in onze vorige brief beschreven. Van de NOW 3 is tot februari 95 
maal gebruik gemaakt, waarbij een bedrag van circa 2 miljoen gemoeid is. Ter vergelijking, in 
Waadhoeke is 130 maal gebruik gemaakt van NOW 3. Zie bijlage 1, grafiek 1. 
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Er zijn ook meer bedrijven die gebruik maken van de NOW 3 t.o.v. NOW 2. De verklaring 
hiervoor is o.a. dat bij NOW 3 het wel mogelijk is om ook de loonsom geleidelijk te laten 
dalen (zie ook onze vorige brief). 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO) 
Er is een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers, waaronder 
ZZP'ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze TOZO-regeling 
(Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) vult het inkomen aan tot het 
sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ook deze tijdelijke regeling is inmiddels 
verlengd (TOZO 2 en daarna TOZO 3) tot 1 juli 2021. 

De uitvoering van de TOZO is voor Harlingen belegd bij Bureau Zelfstandigen Frvslàn (BZF) 
die de uitvoering in samenwerking met de Dienst oppakt. Zie bijlage 1, grafiek 2. 
Tot en met februari hebben elf ondernemers uit Harlingen zich gemeld voor de TOZO 3. 151 
Harlinger ondernemers hebben een verlenging voor de TOZO aangevraagd en er zijn acht 
kredietaanvragen gedaan. Ook bij de TOZO 3 is weer sprake van een kleine toename t.o.v. 
TOZO 2. Ook hier zien we bij de omliggende gemeenten een vergelijkbare situatie. 

3. Instroom WW 
In februari telde Harlingen 311 WW-uitkeringen. Dat is 3,9% van de beroepsbevolking van 
Harlingen (in Nederland betrof dit 3,1% en Friesland 3,3%). Het aantal WW-uitkeringen in 
Harlingen nam in februari af met 9 (-2,8%) ten opzichte van januari (in Nederland was er 
sprake van een daling van -0,9%). Er is sprake van een licht dalende trend na de piek in 
maart en april ondanks de hoge instroom in december. Zie bijlage 1, grafiek 3. 

4. Ontwikkelingen bijstand 
Het aantal aanvragen voor bijstand heeft met name in de eerst weken van dit jaar weer een 
stijging laten zien. We zitten in de eerste weken op ruim 40 aanvragen terwijl dit aantal in 
2019 en 2020 rond de 20 aanvragen schommelde. Zie bijlage 1, grafiek 4. 

Een logisch gevolg van de huidige crisis is dat de uitstroom uit de bijstand afneemt. De 
uitstroom loopt dan ook achter t.o.v. eerdere jaren. Gelet op de mogelijke versoepelingen 
later dit jaar zijn de economische verwachtingen voor de tweede helft van 2021 wel beter. 
Zie bijlage 1, grafiek 5. 

De verwachting is dat de werkgelegenheid weer iets zal toenemen in het voorjaar als gevolg 
van de zogenoemde seizoensgebonden groei. Wel zal deze toename lager zijn dan andere 
jaren als gevolg van de corona maatregelen. 

In de aanloop naar de zomer zal de vraag naar personeel in de horeca en bouw toenemen 
daarna is er een grote behoefte aan medewerkers in de zorg. In samenwerking met lokale 
partijen uit de zorg werken wij ook aan het omscholen van mensen voor juist deze sector. 

5. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
Sinds 15 maart wordt er in Harlingen ook uitvoering gegeven aan de TONK-regeling. TONK 
staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke 
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financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona 
maatregelen fors minder inkomen hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De regeling loopt 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen voor een tegemoetkoming over deze 
periode moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn bij de Dienst. 

6. Gemeentelijke financiële maatregelen voor 2021. 
In december 2020 heeft het college tot de volgende aanvullende (corona) maatregelen 
besloten. U bent hier eerder over geïnformeerd, maar gezien de maatregelen nu 
daadwerkelijk in werking zijn getreden brengen wij deze nogmaals bij u onder de aandacht. 

1. De maatregel om de bruine vloot geen haven- en kadegelden in rekening te brengen, in 
2021 voort te zetten. 
2. Een bedrag à€ 10.000 bij te dragen t.b.v. een onderzoek om een fonds te realiseren m.b.t 
het varend erfgoed. 
3. In 2021 geen precario te heffen voor terrassen. 
4. De maatregel om sportverenigingen de huur kwijt te schelden voor de periode dat de 
accommodatie niet in gebruik is geweest, ook in 2021 toe te passen. 
5. Nadere ontwikkelingen van de pandemie en compensatiemaatregelen van het Rijk af te 
wachten voordat overige aanvullende maatregelen worden genomen. 

Het niet innen van de haven en kadegelden betekent dat de begroting met ca.€ 80.000 naar 
beneden moet worden bijgesteld vanwege lagere opbrengsten. De opbrengstderving van de 
precario op terrassen bedraagt€ 57.000. Waar het gaat om het kwijtschelden van de huur 
van sportaccommodaties is het effect voor de begroting afhankelijk van de TVS bijdrage 
vanuit het Rijk. Naar schatting zal het effect op de begroting op dit onderdeel gering zijn. De 
wijziging van de begroting zal middels de maandelijks begrotingswijziging van april aan u 
worden voorgelegd. Dekking vindt plaats ten laste van het geraamde begrotingsoverschot 
van 2021. 

De maatregelen voor ondernemers staan op https://www.harlingen.nl/hulp-voor 
ondernemers. 

7. Tijdelijke uitbreiding terrassen. 
In 2020 heeft het college de horeca de mogelijkheid geboden om hun terras tijdelijk uit te 
breiden, zodat de 1,5 metermaatregel in acht genomen kon worden en de horeca de 
mogelijkheid had om nog enige omzet te genereren. Veel horecaondernemers hebben hier 
gebruik van gemaakt. Omdat op dit moment de coronamaatregelen nog steeds van kracht 
zijn, en naar verwachting nog voor een langere tijd, biedt de gemeente ook in 2021 de 
horecaondernemers de mogelijkheid aan om hun terras uit te breiden. De periode hiervoor 
loopt van 15 april tot 15 november 2021 (of tot de maatregelen eindigen). 

8. Voetgangerszone Grote Bredeplaats. 
Het college heeft een verkeersbesluit genomen om een voetgangerszone met uitzondering 
voor fietsers in te stellen op de Grote Bredeplaats van 15 april tot 15 november 2021. De 
Grote Brede plaats wordt zodanig ingericht dat er meer ruimte ontstaat voor zowel het 
(winkelend) publiek als voor het uitbreiden van terrassen, waarbij de verkeersveiligheid 
geborgd blijft. Op de momenten dat de terrassen in gebruik zijn staat een groot deel van de 
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terrassen op zeer korte afstand van de rijloper. Door het verleggen van de looproute naar de 
rijbaan ontstaat hier meer ruimte en kan de horecaondernemer de huidige looproute 
gebruiken als terras. 

9. Venstertijden voor de bevoorrading. 
Door venstertijden op te nemen in het verkeersbesluit kunnen alle ondernemers nog wel 
laden-en lossen. Door het laden en lossen toe te staan op maandag tot en met zaterdag van 
7:30 uur en 13:30 uur hebben alle ondernemers op de Grote Bredeplaats de mogelijkheid 
om hun zaak te bevoorraden. Hierdoor kunnen de vrachtwagens die de winkels op 
bijvoorbeeld de Voorstraat bevoorraden nog wegrijden over de Grote Bredeplaats. 

10. Overige maatregelen. 
Om goed voorbereid te zijn op de eventuele openstelling van de horeca en de detailhandel 
wordt er tevens weer gewerkt aan de looproutes, gastheren en - vrouwen en sanitizers voor 
de handen. 

Met vriendelijke groet, 

~~~en wethouders van Harlin~ ,/ 

~'·~~~?Îaris, D bo/g~~e/s~e.~J:., 

~ttensro~i · . Î ''/ !,~ 

Bijlagen: 
Deel 7, bijlage 1, grafieken - zaaknummer 1 


