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Beste raadsleden,

We hebben deze week een uitgebreide raadsbrief voor jullie. Zo langzamerhand worden de effecten 
van de coronacrisis duidelijk. Waar staan we als gemeente als het gaat om de economie, de kosten 
en compensatieregelingen.
Ook over de effecten op het sociaal domein, de arbeidsmarkt en over incidenten in de omgeving.
Het is nog te vroeg om de financiële consequenties in beeld te hebben voor de perspectiefnota, maar 
in deze brief alvast het beeld van dit moment.

Regionale arbeidsmarkt Flevoland
De coronacrisis heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De UWV kende in april landelijk 292.065 WW-
uitkeringen toe. Een stijging van 16,7% ten opzichte van maart. Het zijn vooral werknemers uit de 
uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering, maar ook veel werknemers in de horeca, 
winkelpersoneel en chauffeurs verloren hun baan. 
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland nu 
843 uitkeringen hoger (+10,1%). Gesplitst naar gemeente geeft dit het volgende plaatje:

Steunpakket Rijk voor gemeenten
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro 
voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. In dit pakket zitten de kosten 
voor kinderopvang en lokale culturele voorzieningen als bibliotheken en muziekscholen. Met het 
pakket kunnen de Sociale Werkbedrijven openblijven en de jeugdzorg en de verplichtingen uit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) doorlopen’. Al eerder zijn wij als gemeente gecompenseerd 
voor onder andere het kwijtschelden van huur van sportverenigingen. Ook worden we gecompenseerd 
voor de extra kosten die we hebben gemaakt om de noodopvang voor kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep te organiseren en voor het wegvallen van inkomsten uit parkeren en 
toeristenbelasting. Dit zijn de maatregelen op korte termijn. Over de lange termijn wordt in een later 
stadium een verdere inventarisatie gedaan. 

1e inventarisatie Coronaeffecten gemeente NOP
Een eerste inventarisatie van de corona gerelateerde effecten voor onze gemeente is op dit moment 
nog slechts deels te geven. Dit komt omdat nog lang niet alle kosten zijn gemaakt, nog niet helemaal 
duidelijk is wat de uiteindelijke hoogte van de bedragen is die het rijk compenseert en hoe lang 
bepaalde maatregelen aanhouden. Bij deze raadsbrief is een collegememo inclusief een overzicht 



gevoegd van de effecten die tot nu toe bekend zijn. Daarbij maken we een onderscheid tussen 
financiële gevolgen waar afspraken over zijn gemaakt en gevolgen waarvoor dit nog niet het geval is. 
Het overzicht laat ook zien waar we extra organisatie- en uitvoeringskosten verwachten. 
Daartegenover staat de verwachting van wegvallende inkomsten. Een cijfermatig totaalbeeld is nu niet 
te geven. Hierover informeren we jullie op een later moment. 

Resultaten ondernemerspeiling regio Zwolle
Als gemeente Noordoostpolder nemen wij deel aan het economisch samenwerkingsverband Regio 
Zwolle. In opdracht van dit samenwerkingsverband is onderzoek gedaan naar de impact van de 
coronacrisis op ondernemers in de regio. In een uitgebreide rapportage met toelichting, die jullie bij 
deze brief aantreffen, wordt hier op ingegaan. Het is erg waardevol om gestructureerd informatie te 
verzamelen bij het bedrijfsleven en op vaste onderdelen te monitoren. Op deze manier kan in beeld 
worden gebracht in hoeverre de geboden hulpmaatregelen daadwerkelijk aankomen en waar 
eventuele aanpassingen wenselijk zijn.

Beeld van de economie in NOP
Landelijk blijkt dat de Nederlandse vakantieparken een heel slecht voorseizoen hebben. Boekingen, 
ook in Flevoland, tot en met juni lopen tientallen procenten achter. De zomer ziet er een stuk 
rooskleuriger uit, daar lopen de boekingen ruim voor op 2019. Dat blijkt uit cijfers van drie grote 
reserveringssystemen in de markt, Stratech, Booking Experts en Holiday Media. Standplaatsen met 
privé-sanitair zijn tot en met september nagenoeg overal volgeboekt. Datzelfde geldt voor 
verhuuraccommodaties met eigen sanitair.  
Woensdag 20-5 was er een meeting met alle VVV’s/Citymarketings in Flevoland georganiseerd om te 
zorgen dat het toeristisch aanbod “coronaproof” beschikbaar is.).

De horecaondernemers zijn blij weer aan de slag te zijn. Zij hebben volop nagedacht over het openen 
na 1 juni. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over allerlei praktische vragen met betrekking tot 
het inrichten van hun terrassen. 
De horecaondernemers met een terras op gemeentegrond hebben na het collegebesluit van vrijdag 
22 mei een brief ontvangen over de voorwaarden waaronder ze hun terras mogen verruimen.

Namens de ondernemers in het BIZ-gebied (stadshart Emmeloord) maakt de SCME een plan om de 
openbare ruimte in het winkelgebied handig in te delen. De drukte neemt toe, vooral voor specifieke 
winkels. 

Aanvragen BBZ/TOZO
Het zelfstandigenloket laat weten bezig te zijn met de verwerking van de laatste aanvragen in het 
kader van de TOZO. De wachttijden bij de telefoon nemen af.
De lopende aanvragen worden afgehandeld, voordat de aanvragen voor de (verwachte) TOZO 2 
begint. Vanuit Noordoostpolder zijn 726 contacten geweest. Dat heeft tot nu toe geleid tot 342 
besluiten voor TOZO en 3 bedrijfskredieten. 
Noodfonds bij de Provincie
Provinciale Staten stelt 4 miljoen beschikbaar voor ondernemers die buiten de regelingen vallen. 
Details moeten nog worden uitgewerkt. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181771/provinciaal-
noodfonds-van-4-miljoen-vanwege-corona
Nog geen toename van meldingen participatiewet te zien
Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is er een kleine afname van het aantal mensen dat zich 
meldt voor een uitkering vanuit de Participatiewet. Dat blijkt uit cijfers die USD heeft opgesteld. 
Overigens komen veel mensen die nu werkloos worden, eerst bij het UWV terecht.

Dashboard sociaal domein
Het aantal meldingen van inwoners voor ondersteuning binnen het sociaal domein is redelijk stabiel. 
Er zijn geen grote verschillen te zien in de periode voor en tijdens de coronamaatregelen. De 
ontwikkelingen worden wekelijks gemonitord.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181771/provinciaal-noodfonds-van-4-miljoen-vanwege-corona
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181771/provinciaal-noodfonds-van-4-miljoen-vanwege-corona


Rapportage BOA’s
Uit de rapportage van de toezichthouders zien we over het algemeen een rustig beeld. Het wordt de 
laatste twee weken wel drukker, maar dit heeft niet geleid tot excessen. Speciale aandacht gaat uit 
naar plaatsen waar jeugd samenkomt en waar wordt gerecreëerd. De openstelling van de horeca 
heeft niet geleid tot incidenten.
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