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Beste raadsleden, 

Hierbij ontvangt u alweer onze derde informatie brief over de gevolgen van het Corona-virus 
voor de domeinen Economische Zaken en Werk en Inkomen. 

Net als in de vorige brieven komen de regelingen in cijfers aan de orde. Daarnaast gaan we 
dit keer in op verschillende acties die op dit moment worden uitgevoerd om het negatieve 
effect van Corona op de economie en de werkloosheid zoveel als mogelijk te beperken. Aan 
de orde komen: 

Regelingen en cijfers Harlingen 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) 
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO) 
3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming 

Vaste Lasten (TVL). 
4. Instroom WW 
5. Ontwikkeling bijstand 
6. Gezamenlijke acties Harlingen Werkt!, Pastiel en de Dienst. 
7. Invoering Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). 

Gevolgen Corona voor Jeugd en Wmo 

8. Aanmeldingen Jeugd en Wmo. 
9. Meldingen Veilig Thuis. 
10. Jeugdbescherming. 
11. Gebiedsteam. 
12. Meerkosten aanbieders. 

Ondernemers participatie 



13. Pagina voor ondernemers. 
14. Krantenartikelen. 
15. Samenwerking met belangenverenigingen. 

Inmiddels hebben het CPB en het UWV de eerste voorspellingen gemaakt voor de langere 
termijn. Het CPB verwacht dit jaar een economische krip van 6%. De werkloosheid zal 
oplopen en is in 2021 verdubbeld. Het CPB geeft echter ook aan dat deze voorspellingen bol 
staan van onzekerheden. Als er bijvoorbeeld sprake is van een tweede uitbraak, zal de 
economie verder krimpen en zal de werkloosheid verder stijgen. Op basis van deze 
voorspellingen en lokale ontwikkelingen werkt de Dienst de scenario's uit voor de gemeente 
Harlingen. Deze scenario's verwachten wij u bij onze volgende informatiebrief te kunnen 
presenteren en toe te lichten. Het cijfermatige effect wordt vervolgens verwerkt in de 
bestuursrapportage van de Dienst tot en met mei 2020 en de programmaraming 2021. 

Deze brief is tot stand gekomen in samenwerking met onze uitvoeringspartners: Pastiel, 
Bureau Zelfstandigen Friesland, De Dienst Noardwest Frvslán, UWV en onze afdelingen 
Economische Zaken, Financiën, Sociaal Domein, het gebiedsteam en Harlingen Werkt. 

Regelingen en cijfers Harlingen 

l. 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). Zoals in de vorige brief is 
aangegeven is deze tijdelijke regeling verlengd tot oktober. 

Het UWV heeft inmiddels (tot en met 3 juni) 135 NOW aanvragen vanuit Harlingen 
ontvangen. Ter vergelijking: in Waadhoeke betrof dit 169 en in Terschelling 118. Dat 
Harlingen en Terschelling zoveel aanvragen hebben ten opzichte van 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. 

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 vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ook deze 
tijdelijke regeling is inmiddels verlengd tot oktober maar nu aangevuld met de partnerinkomenstoets. 

De uitvoering van de TOZO is voor Harlingen belegd bij Bureau Zelfstandigen Frvslán 
(BZF) die de uitvoering in samenwerking met de Dienst oppakt. 
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Tot en met 3 juni hebben zich 311 ondernemers uit Harlingen gemeld voor een aanvraag 
TOZO levensonderhoud. In Waadhoeke betrof dit 683 en op Terschelling 221. Daarnaast 
hebben 42 Harlinger ondernemers een kredietaanvraag TOZO gedaan. 

Meer informatie over de TOZO vindt u hier. 

3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren {TOGS) en Tegemoetkoming 
Vaste Lasten {TVL}. 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en zijn opvolger 
de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) zijn geen gemeentelijke regelingen, maar 
wel zo van invloed voor ons lokale bedrijfsleven dat wij hier u over willen informeren. De 
regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en er 
zijn helaas geen regionale cijfers beschikbaar. 

De TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van€ 4.000 euro voor ondernemers die door 
de corona-maatregelen hun vaste lasten niet kunnen betalen en kan op dit moment 
aangevraagd worden. 

Zijn opvolger, de TVL, helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) ook bij het 
betalen van een deel van hun vaste lasten. Deze regeling naar verwachting vanaf eind 
juni 2020 aangevraagd worden.Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals 
huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen en om 
bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. 
De tegemoetkoming word bij deze nieuwe regeling gebaseerd op het totale 
omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend en van 
dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. 

De exacte berekening per sector moet nog worden uitgewerkt. Deze tegemoetkoming is 
voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. 

4. Instroom WW 

Eind mei telde Harlingen 324 WW-uitkeringen. Dat is 4,1% van de Harlinger 
beroepsbevolking (in Nederland betrof dit 3,2% en Friesland 3,5%). Het is echter ook 1 
minder dan de maand er voor. Het UWV geeft hierbij aan dat de eerste piek nu is 
geweest, maar dat het nog onduidelijk is wat er nog op hen afkomt. Zeker als de 
steunmaatregelen van de overheid over een paar maanden aflopen (waaronder de NOW 
en de TOZO) verwacht het UWV pas de echte piek. 

5. Ontwikkelingen bijstand 

• Het aantal aanvragen voor de bijstand neemt toe. Het aantal zit continu boven het 
aantal van vorig jaar, maar net als bij de WW is de stijging minder extreem. 



• We zien echter ook een ander effect. Het BIA (Buiten behandeling, Intrekking en 
Afwijzing) percentage ligt nu op 37%, vorig jaar was deze in dezelfde periode rond de 
25%. Inwoners dienen dus sneller een aanvraag in, terwijl er (nog) geen recht is. 

• Een logisch gevolg van de huidige crisis is dat de uitstroom uit de bijstand afvlakt. 
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. 

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. 
Wat het effect is voor onze bijstandspopulatie wordt zoals aangegeven nader 
uitgewerkt in scenario's voor 2020 en 2021. Wij verwachten u hierover nader te 
kunnen informeren in onze volgende informatiebrief. 

6. Gezamenlijke acties Pastiel, Harlingen Werkt en de Dienst. 

In onze vorige brieven hebben wij u meegenomen in acties gericht op het zo tijdig 
mogelijk behandelen van de aanvragen bijstand. Deze acties gelden nog steeds. 

De focus van ons beleid blijft natuurlijk ook gericht op uitstroom. Onze 
accountmanagers hebben continu contact met bedrijven en zijn gespitst op kansen 
voor onze werkzoekenden: 

• Er vinden online cursussen plaats vanuit zowel Harlingen Werkt! als de Dienst. De 
deelnemers worden daarbij geïnformeerd over de kansen op de arbeidsmarkt, er 
wordt gekeken naar de motivatie van de klanten en ze worden voorbereid op online 
solliciteren (hoe werkt het). De eerste proefgroepen zijn gestart. 

• De online opleidingen via Frvslän Werkt worden zowel met de bedrijven als met 
werkzoekenden actief gedeeld en deelname wordt gestimuleerd. 

• In samenwerking met uitzendbureau's worden de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt 
bepaald (o.a. schoonmaak, BOA's, etc.). 

• Kandidaten die onlangs uit de bijstand waren gestroomd doordat ze aan het werk 
konden worden benaderd. Indien het risico bestaat dat het werk vervalt wordt 
gekeken of er andere kansen zijn. 

• Naast het actief aanbieden van de kandidaten zijn we bezig met het inrichten van 
arrangementen in samenwerking met de werkgevers. We hebben meerdere 
arrangementen onderzocht en we gaan nu concreet verder met het arrangement 
"Fysieke beroepen" en "klantencontact". Hier verwachten we dat er tijdens en na de 
coronacrisis vraag naar personeel zal blijven. Met de arrangementen worden 
kandidaten enthousiast gemaakt voor deze branches en klaar gestoomd middels 
training, snuffelstages/werkervaringsplekken, opleidingen/certificaten en daarna 
volgt concrete bemiddeling naar functies in deze sectoren. 

7. Invoering Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA}. 
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In onze eerste brief werd al gesproken over de invoering van de zogenaamde TOFA. 
Deze regeling is gericht op flexwerkers die veelal geen recht hebben op WW. Het 
laatste bericht is dat de TOFA alsnog komt en wel per 22 juni. 

De regeling betreft een eenmalige tegemoetkoming over de periode maart, april en 
mei 2020. Indien een inwoner al gebruik heeft gemaakt van een andere tijdelijke 
regeling, WW of bijstand, is de TOFA niet van toepassing. Het effect van de TOFA op 
de instroom wordt als nihil beschouwd. 

Gevolgen Corona voor Jeugd en Wmo 

8. Aanmeldingen Jeugd en Wmo bij de dienst (t/m 31 mei 2020} SoZaWe NW Frysl6n 

Zoals eerder aangegeven wordt er op totaalniveau een daling geconstateerd in de 
aantallen bij de dienst SoZaWe NW Fryslàn. Zo lopen de VOT's t.o.v. dezelfde 
maanden (april en mei) in 2019 flink terug. Bij de aanvragen Wmo wordt 
voornamelijk een flinke daling in de maand mei geconstateerd. 
We willen nogmaals benadrukken dat deze dalende lijn, die op deze korte termijn 
gesignaleerd wordt, niet zomaar door te trekken is naar medio 2020/het einde van 
2020/2021. Dit komt omdat er nog op vele terreinen onzekerheden zijn, namelijk: 

1. 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, door verlies van inkomsten en door uitstel van zorg) 
later tot uiting komen 

e. ouderen thuis geen hulpverleners willen ontvangen i.v.m. de huidige 
besmettingsrisico's 

2. 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. 

3. 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. 

9. Meldingen Veilig Thuis 

Er zijn nog steeds 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 

10. Jeugdbescherming 

Uit de kwartaalgesprekken met het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is gebleken 
dat het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen (VOTS), in het eerste kwartaal flink is 
toegenomen. Ook lijkt deze trend zich door te zetten in het tweede kwartaal. Wat de 
precieze oorzaak van deze stijging is, is nog niet bekend. In een aantal situaties was deze 
corona gerelateerd en het effect van een gezin die weken lang dicht op elkaar zat en 
kwetsbaar is. Ook merkt het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid op dat zij een 
stijging in het aantal gesloten plaatsingen zien, wat volgens hen ook het gevolg is van de 
corona uitbraak. 

ll. Gebiedsteam 

Het aantal aanmeldingen bij het Gebiedsteam stijgt gestaag. Het gaat daarbij 
voornamelijk om enkelvoudige vragen zoals aanvragen huishoudelijke hulp en 
scootmobielen. Het contact met inwoners wordt steeds meer gemist. Dit is vooral het 
geval bij mensen van buitenlandse afkomst, mensen met een beperking en mensen met 
een psychische stoornis. De sociaal werkers werken daarom in kleine groepjes vanuit het 
Vierkant i.p.v. vanuit huis. Indien nodig worden mensen thuis bezocht, wordt er buiten 
gewandeld of er vindt een gesprek in het Vierkant plaats. 

De werkdruk is nog steeds hoog bij het Jeugdteam. Het gaat daarbij om de kwetsbare 
gezinnen die we ook al langer kennen en die veel contact, tijd en aandacht vragen. Het 
Jeugdteam werkt nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, 
Scholen, GGD, leerplichtambtenaar, Zorgaanbieders en Wijkagenten. Het belangrijkste 
doel is dat gezinnen in het zicht blijven, de zorg gecontinueerd wordt en dat de veiligheid 
van kinderen gewaarborgd blijft. 

12. Meerkosten aanbieders 

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen kunnen zorgaanbieders te maken krijgen 
met meerkosten. Meerkosten zijn kosten die gemaakt worden om de gewenste zorg 
volgens de RIVM-richtlijnen te kunnen bieden en die onder normale omstandigheden 
niet gemaakt hoefden te worden. Aanbieders moeten dit kunnen aantonen, meerkosten 
moeten proportioneel zijn (strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en 
doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te 
huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd 
worden. T.a.v. de corona-compensatie facturatie zien wij dit maar mondjesmaat op gang 
komt vanuit de aanbieders. Op dit moment kunnen wij niet uit de reguliere facturatie 
afleiden of deze in de zogenoemde corona-dip terecht is gekomen, omdat vele 
aanbieders (delen van) april, mei en juni nog moeten factureren. 

De corona-compensatiefacturen voor Collectief Vervoer worden door de aanbieder 
maandelijks aangeleverd. 



Aantal binnengekomen aanvragen levensonderhoud. 

Gemeente Harlingen: 
Cumulatief aantal binnengekomen 

aanvragen levensonderhoud per week 
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Uitstroom uit de bijstand. 

Gemeente Harlingen: 
Cumulatieve uitstroom 
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Horeca Harlingen heeft een coördinerende rol gespeeld bij de vergunningverlening voor 
de tijdelijke terras uitbreiding en alle communicatie daar omheen. Samen met de Horeca 
en Ondernemend Harlingen zijn er maatregelen in de binnenstad doorgenomen en 
uitgevoerd tot in de kleinste details. Denk daarbij aan de tijdelijke afsluiting van de Grote 
Bredeplaats. Maar ook aan de looproutes, handhaving en de inhuur van gastvrouwen en 
gastheren. 

Een ander goed voorbeeld van deze samenwerking is de aanschaf van een tweetal hand 
sanitizers door de gemeente, die worden beheerd en in de gaten gehouden door 
ondernemers op de Voorstraat. 

Naast de financiële regelingen voor de VBZH heeft de gemeente samen met de VBZH en 
Port of Harlingen de problematiek van de chartervaart onder het voetlicht gebracht bij 
de provincie, de Tweede Kamer en bij BZF. Op initiatief van Harlingen is, in 
samenwerking met andere charterhavens en in goed overleg met de VBZH, een 
brandbrief opgesteld en verstuurd aan de ministers van EZK en OCW. Daarnaast denkt 
Port of Harlingen voortdurend mee over het aangepaste ligplaatsenplan. 

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. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
1 

de secretari -, - ---) de burgemeest\" 

W.R. Sluiter Y 
Bijlagen: 
Deel 3, Bijlage 1 - Grafieken levensonderhoud en bijstand, documentnummer 72430 
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Het kabinet heeft inmiddels 566 miljoen extra beschikbaar gesteld (waarvan circa 144 
miljoen voor sociaal domein) voor corona ter vergoeding van de extra kosten tot 1 juni. 
Hoeveel de gemeente Harlingen gaat ontvangen zal binnen enkele weken bekend 
worden, waarna de bevoorschotting zal starten. De definitieve cijfers en verdeling zal 
bekend gemaakt worden in de komende septembercirculaire 2020. Het rijk heeft 
aangegeven alle meerkosten te vergoeden waardoor dit budgettair neutraal zou moeten 
zijn. 

In de praktijk is het de vraag of dat ook zo is, waardoor de gemeente mogelijk zelf ook 
extra lasten zal moeten dragen. We hopen hier in het najaar bij de tweede 
bestuursrapportage meer zicht op te hebben. 

Ondernemers participatie 

13, Gemeentelijke pagina voor ondernemers. 

Al vanaf de eerste weken staat er voor de ondernemers informatie op onze website. Via 
de pagina 'hulp voor ondernemers' worden de gemeentelijke maatregelen bekend 
gemaakt. Daarnaast wordt aangegeven waar ze terecht kunnen en wordt er 
doorverwezen naar websites met informatie over de rijks- en provinciale regelingen. 

Er is bewust voor gekozen om geen inhoudelijke informatie op de gemeentepagina te 
zetten over regelingen die niet van de gemeente uitgaan. Hiervoor is genoeg informatie 
elders te vinden. Daarnaast worden de vele en verschillende regelingen regelmatig 
gewijzigd, aangevuld of zelfs gestopt, waardoor de kans bestaat dat er foutieve of 
achterhaalde informatie door ons gedeeld wordt. 

Wanneer er besloten wordt tot meer maatregelen of aanpassingen van de maatregelen 
vanuit de gemeente, zal dat onder ander via deze gemeentelijke pagina bekend worden 
gemaakt. 

14. Krantenartikelen 

De advertentie pagina's die door de gemeente, in samenwerking met de Harlinger 
Courant in de beginperiode zijn aangeboden waren een groot succes. Alle pagina's zijn 
gevuld geweest. In deze advertentie konden bedrijven hun corona gerelateerde 
maatregelen bekend maken zoals bijvoorbeeld aangepaste openingstijden of de 
mogelijkheid tot bezorgen. 

15. Samenwerking met belangenverenigingen 

Intensieve contacten waren er met name met Horeca Harlingen, Ondernemend 
Harlingen en de Vereniging van Bruine Zeilvaart. Dit zowel op zowel ambtelijk als op 
bestuurlijk niveau. Ook tijdens de verschillende reguliere bestuurlijke overleggen, waar 
bijvoorbeeld ook de politie aanwezig was, zijn diverse vraagstukken aan bod gekomen. 


