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Beste raadsleden, 

Hierbij ontvangt u onze vijfde 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 en cijfers 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. Instroom WW 
4. Ontwikkeling bijstand 

Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking met de uitvoeringspartners: Pastiel, 
Harlingen Werkt!, Bureau Zelfstandigen Friesland, De Dienst Noardwest Fryslän 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 2.0 is tot en met 4 september 63 maal gebruik gemaakt. In de periode voor de 
zomer was dit 135 keer. Ter vergelijking, in Waadhoeke is 85 maal gebruik gemaakt van 
NOW 2.0 en voor de zomer was dit 169 keer. 

Zoals in de vorige brief aangekondigd is per oktober de NOW 3.0 van kracht. De belangrijkste 
wijzigingen is dat de steun over 9 maanden een geleidelijke afbouw van 
vergoedingspercentages kent: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van de 
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vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% 
en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. 
Meer informatie over de NOW vindt u hier 

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 Fryslän (BZF) 
die de uitvoering in samenwerking met de Dienst oppakt. 

Tot en met 30 september hebben negen ondernemers uit Harlingen zich gemeld voor de 
TOZO 2. 88 Harlinger ondernemers hebben een verlenging voor de TOZO aangevraagd en er 
zijn zes kredietaanvragen gedaan. 

Hiermee is sprake van een forse terugloop in het aantal aanvragen t.o.v. TOZO 1, waarbij 311 
aanvragen waren gedaan. Naast het effect van de partnerinkomenstoets zijn er t.o.v. de 
vorige periode steeds meer ondernemers die hun zaak weer kunnen openen en daarmee 
hun een salaris kunnen verdienen. 

Deze terugloop in het aantal aanvragen zien we ook terug bij onze buurgemeenten. 

In onze vorige brief zijn wij ingegaan op de belangrijkste wijzigingen bij TOZO 3. Eén van deze 
wijzigingen was de vermogenstoets. Deze toets is inmiddels uitgesteld tot 1 april 2021. 
Praktisch betekent dit dat aanvragen daarom tot 1 april 2021 lopen. Voor de periode daarna 
moet met opnieuw aanvragen waarna de vermogenstoets kan worden gedaan. 

Vanaf 1 januari gaat het BZF ondernemers die dan nog gebruik maken van de Tozo regeling 
een aanbod doen om hen te helpen bij een mogelijke heroriëntatie. Samen met de 
Arbeidsmarktregio, de Dienst en Leerwerkloket Fryslan zijn ze bezig met de invulling hiervan. 
Meer informatie hierover verwachten wij te kunnen presenteren bij onze volgende brief. 
Meer informatie over de TOZO vindt u hier. 

3. Instroom WW 
Eind augustus telde Harlingen 277 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking 
van Harlingen (in Nederland betrof dit 3,1% en Friesland 3,2%). Het aantal WW-uitkeringen 
in Harlingen nam in augustus af met 25 (-8,3%) ten opzichte van vorige maand (in Nederland 
was er sprake van een daling van -3%). 

Het UWV geeft hierbij aan dat de eerste piek nu is geweest, maar dat het nog onduidelijk is 
wat er nog op hen afkomt. 
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4. Ontwikkelingen bijstand 
Het aantal aanvragen voor bijstand laat na de eerste piek een gelijke trend zien met vorig 
jaar. Het aantal zit continu boven het aantal van vorig jaar maar net als bij de WW is het 
aantal aanvragen de afgelopen weken niet hoger dan het aantal een jaar geleden. Hiermee 
blijft het verschil tussen 2019 en 2020 de laatste weken schommelen rond de 55. Zie bijlage 
1, grafiek 1. 

Een logisch gevolg van de huidige crisis is dat de uitstroom uit de bijstand afneemt. Ook hier 
zien we echter na de eerste weken van de corona-crisis een klein herstel. Al is het nog niet 
op het niveau van voor-Corona. Er ontstaat meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor de 
schaarser wordende banen. Het resultaat blijft dan ook achter bij vorig jaar en het begrote 
resultaat. Zie bijlage 1, grafiek 2 voor de uitstroom van Pastiel, Harlingen Werkt! als de 
Dienst. 

Het bestand bijstandsgerechtigden is nu iets gedaald t.o.v. de zomerperiode. Zie bijlage 1, 
grafiek 3. De regels om de verspreiding van het Corona-virus te beperken zijn onlangs echter 
weer aangescherpt. Hoe langer deze maatregelen van kracht zijn, hoe groter het effect is op 
de economie. Het is dan ook de verwachting dat de echte piek nog moet komen. 
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