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Beste raadsleden, 

Wij hebben u toegezegd om u regelmatig een update te versturen over de sociaal 
economische gevolgen van Covid19 voor de gemeente Harlingen. Hierbij ontvangt u onze 
tweede brief waarin wij u een update geven over het gebruik van de verschillende 
regelingen en de acties die wij nemen om de sociaal economische gevolgen van deze crisis 
zo veel als mogelijk te beperken. 

Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking met onze uitvoeringspartners: Pastiel, 
Bureau Zelfstandigen Friesland, De Dienst Noardwest Fryslän, UWV en onze afdelingen 
Economische Zaken en Harlingen Werkt!. 

Regelingen en cijfers Harlingen 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten {NOW}. 

Een ondernemer die door de corona-maatregelen omzetverlies verwacht (minimaal 20%) 
kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten 
aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). 

Het UWV heeft inmiddels (tot en met 6 mei) 122 NOW aanvragen vanuit Harlingen 
ontvangen. Ter vergelijking; in Waadhoeke betrof dit 149 en in Terschelling 106. Dat 
Harlingen en Terschelling zoveel aanvragen hebben t.o.v. Waadhoeke heeft te maken met 
het type bedrijvigheid. Harlingen en Terschelling hebben een grotere vertegenwoordiging 
binnen de branche Horeca/ Toerisme. Deze is zoals bekend stevig geraakt door de 
maatregelen om de verspreiding van Corona in te dammen. 

Het kabinet heeft de NOW inmiddels op verschillende punten aangepast en er volgen nog 
meer wijzigingen. De aanvankelijke strategie van het kabinet was om er voor te zorgen dat 
bedrijven een korte periode met veel minder of geen omzet konden overleven, zonder 
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mensen te hoeven ontslaan. Nu de crisis dieper is en langer duurt dan verwacht geldt voor 
de komende periode (juni, juli en augustus) dat ontslag om bedrijfseconomische redenen 
wel is toegestaan in combinatie met NOW (zonder ontslagboete). Wat het effect is van deze 
wijziging is op dit moment nog niet te voorspellen. Het ministerie geeft aan dat hier geen 
onderzoek naar is gedaan. Het is de verwachting dat dit tot extra WW- en/ of 
bijstandsaanvragen zal leiden. 

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. 

De uitvoering van de TOZO is voor Harlingen belegd bij Bureau Zelfstandigen Fryslän (BZF). 
BZF en de Dienst werken bij de uitvoering nauw samen en de uitvoering is afgestemd. 

Tot en met 13 mei hebben zich 291 ondernemers uit Harlingen gemeld voor een aanvraag 
TOZO levensonderhoud. In Waadhoeke betrof dit 639 en op Terschelling 204. Daarnaast 
hebben 41 Harlinger ondernemers een kredietaanvraag TOZO gedaan. 

Net als NOW wordt ook de TOZO met drie maanden verlengd (van juni tot en met 31 
augustus). Ook TOZO 2 is aangepast t.o.v. de huidige TOZO. De belangrijkste wijzigingen zijn 
dat de partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als de aanvullende levensonderhoud 
uitkering wordt aangevraagd. Het inkomen van de partner telt dan ook mee bij het bepalen 
van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, 
kan er geen aanspraak worden gemaakt op TOZO 2. 

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat de aanvrager moet verklaren dat er geen 
surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. Als dit wel het geval is, 
kan er geen gebruik worden gemaakt van de TOZO lening bedrijfskapitaal. 

Volgens het kabinet zorgen deze wijzigingen er voor dat de ondersteuning daar terecht komt 
waar die ook het hardst nodig is. 

Meer informatie over de TOZO vindt u hier. 

3. Instroom WW 

Eind april telde Harlingen 325 WW-uitkeringen. Dat is 4,1% van de Harlinger 
beroepsbevolking (in Nederland betrof dit 3,2% en Friesland 3,5%). Het aantal WW 
uitkeringen in Harlingen nam in april toe met 55 (20,4%) ten opzichte van vorige maand (in 
Waadhoeke betrof deze toename 12,5%, in Nederland 16,7%). 
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In de meeste sectoren steeg de WW, vooral vanuit uitzendbedrijven en horeca. Ook mensen 
met een verkoopberoep in de detailhandel deden vaker beroep op een WW-uitkering. Het 
zijn daarnaast met name de jongeren tot 27 jaar die in vergelijking met vorige maand vaker 
een WW-uitkering ontvangen. 

De coronacrisis heeft in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt. In alle provincies is 
een stijging zichtbaar. 

4. Ontwikkelingen bijstand 

Het aantal aanvragen voor de bijstand neemt ook verder toe. Het aantal zit continu boven 
het aantal van vorig jaar. Vooral als je deze gecumuleerd laat zien, is het effect van corona 
inmiddels goed zichtbaar. We zien echter ook een ander effect. Het BIA (Buiten behandeling, 
Intrekking en Afwijzing} percentage ligt nu op 36%, normaal is deze 28%. Inwoners dienen 
dus sneller een aanvraag in, terwijl er (nog} geen recht is. Dit merken we ook bij de telefoon. 
Er zijn meer inwoners die zowel bij BZF, UWV als de Dienst een aanvraag indienen. Ook dit 
laat zien dat de nood hoog is. 

De uitstroom uit de bijstand vlakt daarnaast af. In het begin van het jaar was de uitstroom 
hoger dan vorig jaar. Ook hier is het effect van Corona goed zichtbaar. De uitstroom vlakte 
al eerder af als gevolg van de mondiale crisis. Over de arbeidsmarktvraag is continu contact 
met de werkgevers via onze accountmanagers (Economische Zaken, Harlingen Werken en 
en Pastiel}. Wij blijven ook inzetten op de in de vorige brief genoemde kansrijke sectoren. 

De toename in het aantal aanvragen en de afname van de uitstroom, zorgt er dan ook voor 
dat het aantal Harlinger inwoners met een bijstandsuitkering toeneemt. Gelet op de stijging 
van het aantal WW aanvragen, verwachten wij dat het bestand de komende periode verder 
zal toenemen. 

Vanuit de Dienst blijft er ingezet worden op het tijdig behandelen van de aanvragen. Tot op 
heden lukt dit ruim binnen de wettelijke termijnen. Iedere klant wordt binnen twee weken 
gesproken. Indien nodig bij noodlijdende situaties blijft er ingezet worden op het 
verstrekken van voorschotten. 

De zoekperiode bij jongeren (de eerste vier weken ben je verplicht om te zoeken naar werk 
of een opleiding} wordt op dit moment niet opgelegd om ook bij jongeren zo snel mogelijk 
duidelijkheid te geven over de inkomenssituatie. Daarnaast is het op dit moment erg moeilijk 
om werk te vinden. Deze maatregel is verlengd tot 1 september. 

In de vorige brief werd nog gesproken over een maatregel die het kabinet zou maken voor 
flexwerkers (die veelal geen recht hebben op WW}. Dit zou er voor zorgen dat deze 
personen geen bijstandsaanvraag hoeven te doen. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling 
voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA} is volgens het kabinet op korte termijn niet haalbaar. 
Het kabinet vraagt zich af of het UWV deze regeling nu kan uitvoeren en of deze regeling er 
niet voor zou zorgen dat iemand die in de WW zit slechter af is dan diegene die in de TOFA 
komt. Of deze, of een soortgelijke regeling er komt is dan ook nog altijd onduidelijk. 
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Conform de landelijke gemaakte afspraken wordt financiering van de omzet van 
zorgaanbieders doorgezet op het niveau van voor de Coronacrisis, ook als de zorg niet is 
verleend. Eventuele meerkosten van zorgaanbieders, in verband met het treffen van extra 
maatregelen voor het continueren van zorgverlening, worden ook door de gemeente 
vergoed. Gemeenten worden voor deze meerkosten door het Rijk gecompenseerd. Ook de 
compensatiemogelijkheden van uitgestelde zorg wordt onderzocht. Dat gaat om de per 
saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden 
aan een uitstel van noodzakelijke zorg. Daarnaast wordt door de VNG geïnventariseerd 
welke andere extra kosten door gemeenten worden gemaakt om de gevolgen van de Corona 
maatregelen voor de samenleving te beperken. Zo is landelijk besloten dat cliënten 
gedurende de maanden april en mei geen eigen bijdrage van het abonnementstarief hoeven 
te betalen. Waarschijnlijk worden de maanden januari t/m maart wel door het CAK geind, 
maar het CAK en de VNG maken hier nog afspraken over. Of gemeenten voor de maanden 
april en mei financieel worden gecompenseerd is nog niet duidelijk. Financiële compensatie 
voor de gehele Coronaperiode is nog een onderwerp van gesprek tussen VWS en VNG. 
Werkgroepen, bestaande uit medewerkers van de VNG, het Rijk en ook diverse experts 
vanuit gemeenten, zijn inmiddels bezig met de uitwerking van de principe-afspraken. 

6. Gebiedsteam 

Er zijn sinds de Corona crisis beduidend minder aanmeldingen bij het gebiedsteam. Er is 
door het gebiedsteam extra PR gedaan om inwoners te informeren. Er is daarbij gebruik 
gemaakt van de Harlinger Courant, sociale media en er zijn posters opgehangen in 
supermarkten en andere plaatsen waar veel mensen komen. Hierop is duidelijk te lezen dat 
het gebiedsteam wel gewoon (telefonisch, via de website of per mail) bereikbaar is. 
Afgelopen week kwamen er weer iets meer aanmeldingen binnen. Onduidelijk is nog of er, 
zodra het gebiedsteam weer fysiek open gaat, een inhaalslag aan aanvragen zal volgen of 
niet. Dit wordt nauwkeurig gemonitord. 
De Skûle heeft, soms in samenwerking met het gebiedsteam, veel alternatieve activiteiten 
ontwikkeld i.v.m. Corona. Deze activiteiten zijn o.a. gericht op het tegengaan van 
eenzaamheid, het ondersteunen van ouderen en mantelzorgers. Voor kinderen en jongeren 
zijn er alternatieve activiteiten uitgezet. Zo is er een "knabbel en babbeltas" uitgereikt. Een 
tas met inhoud waarmee jongeren Coronaproof kunnen chillen. Het Jongerenwerk, het 
Jeugdteam, de RSG, de MA, de wijkagent en de Leerplichtambtenaar werken samen en 
houden voortdurend contact met jongeren zodat zij niet uit het oog worden verloren. 

Dagbesteding gaat langzaam aan weer meer open (met name na 1 juni). Er wordt gekeken 
naar wat mogelijk is aan de hand van de richtlijnen van het RIVM. Het Jeugdteam heeft te 
maken met kwetsbare gezinnen waarbij de spanningen oplopen en er extra contact en zorg 
noodzakelijk is. Zij werken nauw samen met de ingezette zorgaanbieders, met Veilig Thuis 
en de Raad voor de Kinderbescherming. Regelmatig is het noodzakelijk dat de jeugd sociaal 
werkers wel op huisbezoek gaan en ouders, hun zorgverleners en de Raad voor de 
Kinderbescherming ontvangen in het Vierkant. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van 
het RIVM in acht genomen. Het Gebiedsteam kan telefonisch veel vragen afhandelen en de 
zorg inzetten die nodig is. Voor sommige doelgroepen is dit lastiger zoals bij zorgmijders, 
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mensen met een beperking en mensen met autisme of andere psychische aandoeningen. 
Indien noodzakelijk worden zij wel thuis bezocht of ontvangen in het Vierkant. Ook dit 
gebeurt uiteraard met in acht neming van alle maatregelen. 

7. Aanmeldingen Jeugd en Wmo (t/m 18 mei 2020} bij de dienst SoZaWe NW-Frysléin 

Op totaal niveau wordt er bij de dienst SoZaWe NW-Fryslän een daling geconstateerd van de 
aantallen. In het laatste kwartaal van 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 werden er 
voor Harlingen +/- 170 werkprocessen per maand geregistreerd. Dit aantal daalt in april naar 
142. In mei daalt het totale aantal naar 56, geëxtrapoleerd tot+/- 100. De dalende lijn, die 
op deze korte termijn gesignaleerd wordt, is echter niet zomaar door te trekken naar medio 
2020/het einde van 2020/2021. Dit komt omdat er op vele terreinen onzekerheden zijn, 
namelijk: 

8. Mogelijk ontstaat er een stuwmeer van hulpvragen van inwoners die gemeenten/De 
Dienst dit jaar nog extra moeten behandelen/administratief moeten verwerken, 
doordat bijvoorbeeld: 

a. inwoners hun bezoek aan de huisarts uitstellen 
b. inwoners hun bezoek aan het Gebiedsteam uitstellen 
c. scholen gesloten waren 
d. de negatieve effecten van de corona-maatregelen op de thuissituatie (b.v. door 

huiselijk geweld en het uitstel van zorg) later tot uiting komen 
e. ouderen thuis geen hulpverleners willen ontvangen i.v.m. de huidige 

besmettingsrisico's 
9. Het is onbekend of er mogelijke oplopende administratieve werkvoorraden bij 

zorgaanbieders zijn, waardoor verzoeken om toewijzingen ( VOT's) mogelijk nog 
moeten worden aangeleverd bij De Dienst. 

10. Algemeen: Aanvraagprocessen lopen eerst bij de Gebiedsteams/externe verwijzers, 
waardoor het effect op de administratief te verwerken aantallen pas later inzichtelijk 
wordt bij De Dienst. 

11. Meldingen Veilig Thuis 
Er zijn geen signalen dat het aantal meldingen is toegenomen bij Veilig Thuis Friesland. Uit 
de eerste kwartaalrapportage, waarin ook de cijfers per gemeente zijn opgenomen is geen 
stijging te zien ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Ook landelijk leidt de corona 
quarantaine vooralsnog niet tot een significante stijging in het aantal adviesvragen en 
meldingen bij Veilig Thuis. 

Corona-maatregelen centrum Harlingen, in het bijzonder de terrassen. 

Het Rijk heeft besloten dat per 1 juni de terrassen van de horeca weer open mogen. Ook 
mag de horeca een dertigtal gasten binnen ontvangen, mits er aan een aantal belangrijke 
voorwaarden kan worden voldaan. 

Om met inachtneming van de 1,5 m regel toch enige omzet te kunnen draaien, wordt er 
gekeken naar uitbreiding van de bestaande terrassen. Daarnaast verwachten wij ook dat de 
opening van de horeca en de terrassen zal leiden tot extra drukte in de binnenstad. En 
daarom zijn er extra maatregelen in de binnenstad nodig. Voor wat betreft de uitbreiding 
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van de terrassen liepen er al gesprekken met Horeca Harlingen. Later is dit overleg 
uitgebreid met het bestuur van Ondernemend Harlingen. 

Uitbreiding terrassen 
Samen wordt er nu gewerkt aan een gecoördineerde vergunningaanvraag. Zo zijn er via 
Ondernemend Harlingen aan de horeca ondernemers, die interesse hebben voor tijdelijke 
uitbreiding, plattegronden uitgedeeld waarop zij hun gewenste uitbreiding aan konden 
geven. Deze uitbreidingen zijn door de gemeente beoordeeld. Naar aanleiding van deze 
beoordeling, waarbij onder andere is gelet op looproutes, evenredigheid van de uitbreiding 
en potentiele gevaarlijke (verkeers-) situaties zijn de meeste uitbreidingen goedgekeurd of is 
er een alternatief geboden. 

Voor de aanvraag van de uitbreidingen zijn een aantal uitgangspunten aangegeven. 
Sommige uitganspunten hebben betrekking op de veiligheid in de binnenstad en de 
bereikbaarheid daarvan. Andere zijn weer wat van meer praktische aard en gaan over het 
gebruik van de gemeentelijke gronden en de oplevering daarvan. 
Maar ook vragen wij aan de ondernemers om mee te helpen bij het creëren van ruimte in de 
binnenstad, om zo de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen. Des te meer ruimte, veiligheid 
en gevoel van veiligheid we kunnen creëren, des te meer bezoekers voor de binnenstad we 
kunnen verwachten. 

Op de Grote Bredeplaats is er (in de bestaande situatie) wel veel te weinig ruimte om aan 
alle aanvragen te kunnen voldoen. Hier is, met name door de aanwezigheid van de vele 
horeca zaken, onvoldoende ruimte. Dat er op dit plein veel horeca gevestigd is, is logisch 
aangezien het plein door de gemeente is aangewezen als horeca plein. Voor dit probleem is, 
samen met het bestuur van Ondernemend Harlingen, een oplossing gevonden. Namelijk het 
afsluiten, autoluw maken van de Grote Bredeplaats gedurende de periode dat de terrassen 
mogen uitbreiden. De afsluiting zal op zeer korte termijn geregeld moeten worden en 
onderzocht wordt hoe dit het beste kan. 

Overige maatregelen in de binnenstad 

Naast bovenstaande acties en maatregelen m.b.t. terrassen zijn er nog een aantal andere 
praktisch en noodzakelijke maatregelen voor de binnenstad bepaald. Ook deze zijn met OH 
besproken. 

Looproutes 
De looproutes op de Voorstraat zijn smal. In de huidige situatie kan de 1,5 meter regel niet 
nageleefd worden. Al helemaal niet wanneer ook nog de terrassen uitgebreid worden. 
Uitgangspunt bij het instellen van een looproute is daarbij dat het publiek gevraagd wordt 
om rechts te houden op de Voorstraat. De GBP wordt tijdelijk afgesloten en de looproute 
wordt verplaatst naar de weg aan de noordkant. Hiervoor worden onder andere borden 
geplaatste. Tijdens drukke periodes zullen gastheren en/ of gastvrouwen de bezoekers op de 
looproute attenderen. Dit plan zal, in overleg met Ondernemend Harlingen, nog verder 
uitgewerkt worden. 
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Om de veiligheid voor bezoekers te kunnen garanderen en om te controleren of de 
corona maatregelen binnen en buiten worden nageleefd is extra inzet van handhaving 
noodzakelijk. 

Warenmarkt 
De kramen van de warenmarkt veroorzaakten bij sommige winkels opstoppingen. Samen 
met het team handhaving en de marktmeester van stichting marktbeheer is hier naar 
gekeken. Sommige van de marktkramen zijn verschoven of naar een andere plek gegaan. 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en looproutes zal, samen met de marktmeester 
van stichting marktbeheer, bekeken worden of er nog meer aanpassingen gedaan moeten 
worden. 

Desinfectie 
Desinfecterende middelen zijn in de horeca al verplicht. Met Ondernemend Harlingen is 
afgesproken dat de gemeente desinfecterende middelen aan gaat schaffen voor het 
centrum. In wat voor vorm dat zal zijn, wordt nog bekeken. Gedacht wordt aan een 
voorziening bij de aanlooproutes. 

Bruine Zeilvaart 

Zoals in onze vorige raadsinformatiebrief aangegeven zijn er met de Port of Harlingen 
afspraken gemaakt over uitstel van betaling van de haven- en kadegelden. Dit geldt in elk 
geval tot 1 juli. We onderhouden het contact met de VBZH en gaandeweg zullen we bezien 
wat de financiële gevolgen zijn voor de vloot en hoe (niet of) de gemeente daarin kan 
ondersteunen (zie ook de volgende paragraaf). 

Naast de uitstel van betaling heeft de gemeente de problematiek van de chartervaart onder 
het voetlicht gebracht bij de provincie, de Tweede Kamer en bij BZF. Port of Harlingen denkt 
voortdurend mee over het aangepaste ligplaatsenplan. 

Met andere charterhavens wordt een brandbrief opgesteld voor het kabinet. 
Vanaf 1 juni mag de zeilvloot weer beperkt varen met samengestelde groepen tot 30 
personen, mits zij de 1,Sm maatregel handhaven en hierbij een hygiëneprotocol kunnen 
overleggen. 

Financiële maatregelen en gevolgen gemeente 

Zoals in de vorige raadsinformatiebrief aangegeven hebben we als college we besloten dat 
de gemeentelijke aanslagen uitgesteld en/ of opgeschort worden. Het college buigt zich 
binnenkort over de voortzetting daarvan en/ of de mogelijkheden voor een eventuele 
kwijtschelding. Naast eventuele lagere inkomsten heeft de gemeente onder andere ook te 
maken met hogere lasten. Op dit moment werken wij aan een totaal overzicht van de 
financiële gevolgen van corona voor de gemeente Harlingen. Eind juni hopen we u, via de 
volgende raadsinformatiebrief, meer inzicht daarin te geven. 
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corona@harlingen.nl 

Voor corona gerelateerde vragen aan de gemeente is het mailadres corona@harlingen.nl 
aangemaakt. Dit mailadres is nu operationeel en wordt gebruikt bij onze communicatie over 
corona. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secr is, de burgemeester, 

- -) 
=ae ·k .R. Sluiter 

Cijfermatig overzicht Harlingen/ 68834 
Stand WW uitkeringen/ 68836 
Overzicht tijdelijke financiële maatregelen/ 68835 


