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Regionale impact monitor November 2020

Geachte heer, mevrouw,

ln de bijlage treft u de tweede (editie november 2020) regionale corona impact monitor aan

De tweede monitor geeft een vervolg inzicht op de impact van corona in de regio
De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede Velsen, Zandvoort en Haarlem uit de regio

Kennemerland brengen op regionaal niveau de gevolgen van de coronacrisis in kaart. ln augustus

2020 is de eerste Corona lmpact monitor verschenen, als eerste in een serie van drie. Het college

stuurt u nu de tweede monitor ter informatie toe. Bij deze tweede meting is ook de gemeente

Heemskerk aangesloten.

De monitor dient als informatiebron voor te vormen (aanvullend) beleid op deelterreinen
ln de monitor, die eerste editie van augustus jl. actualiseert, zijn wederom cijfers over diverse

beleidsvelden samengebracht, zoals economie, sociaal-maatschappelijke gevolgen, het gebruik van

noodmaatregelen voor inkomens ondersteuning en over de woningmarkt. De indicatoren zijn gelijk

aan de eerste monitor , de enige toevoeging is de indicator gebruik Wet maatschappelijke

ondersteuning. De gegevens in de monitor geven de situatie weer van het moment van meten. De

analyse en de tekstuele toelichting zijn daarop gebaseerd.

Het college betrekt de resultaten waar mogelijk als basis om lokaal en/of regionaal beleid te maken

om de effecten van de crisis te vezachten.

ln februari 2021 volgt de derde en laatste monitor.
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