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Corona-Update. De coronapandemie vraag allereerst om een crisisaanpak en korte termijn
maatregelen. Daarnaast is het de verwachting dat deze crisis grote gevolgen gaat hebben op de
middellange termijn. Door veel mensen en in veel organisaties zal over de gevolgen worden gedacht.
Met deze Update willen wij inzicht geven in wat al dat denkwerk oplevert. Het gaat dus om de
gevolgen ná de crisis voor stad en regio, economie en maatschappij.
Verspreiding. Deze Update is primair gericht op beslissers en beleidsmakers in de Leidse organisatie.
Iedereen die dit wil, kan de Update ontvangen. Meld je aan via strategie@leiden.nl

Veel Leidenaren niet bezorgd om baan te verliezen
•
•
•

87% van de Leidenaren is niet bang om zijn of haar baan te verliezen door de coronacrisis, dat is meer dan
in andere gemeenten in de regio Holland Rijnland.
Aan de andere kant ervaren Leidenaren vaker negatieve effecten op hun eigen welzijn, zoals
slaapproblemen, stress en eenzaamheid.
46% staat achter de maatregel om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, dat is minder vaak
dan regiogenoten

Onderzoek - Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek dat RIVM samen met de GGD’en in
opdracht van het ministerie van VWS heeft gedaan naar de invloed van de corona-maatregelen op
het dagelijks leven van mensen. Het onderzoek
door middel van vragenlijsten is uitgezet bij
panels van GGD’en en gemeenten. Het
onderzoek is half april voor het eerst uitgevoerd
en zal in de komende weken meerdere keren
worden herhaald. De resultaten zijn beschikbaar
in een dashboard van de GGD Hollands Midden.
Overigens is dit dashboard onderdeel van een
veel uitgebreider GGD-dashboard over corona.
Hierop staan bijvoorbeeld ook gegevens over
aantallen besmettingen en uitkomsten van
coronatesten.
Landelijke resultaten - Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Deelnemers
ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van
hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter
afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Er is veel draagvlak voor het nieuwe
testbeleid, maar veel minder voor het dragen van een mondkapje in het OV. Veel mensen zijn bereid
om zich te vaccineren als er een vaccin beschikbaar is.
Over de deelnemers - In de regio Hollands Midden hebben ruim 7.400 inwoners de eerste vragenlijst
ingevuld en 4.500 de derde. Het is belangrijk te weten dat deze groep geen representatieve
afspiegeling is van de inwoners van de regio. Er hebben bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan
mannen de vragenlijst ingevuld, ook hebben relatief meer oudere inwoners gereageerd en meer
mensen met een hoog opleidingsniveau. Daarmee zijn de resultaten niet zomaar te vertalen naar de
totale bevolking van Hollands Midden of van een gemeente. Ze geven wel een indicatie.
Enkele uitkomsten van de derde meting (gekleurde balkjes zijn Leidse uitkomsten, lichtgroen zijn
gemiddelden van Nederland) (Ellen Dijkstra en Hanny Zalme)
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Dashboard Waarstaatjegemeente.nl: impact coronacrisis op de gemeente
Waar het dashboard van de GGD zich, wat betreft het cijfermatige deel, uitsluitend richt op
gezondheids- en coronagerelateerde onderwerpen (aantal COVID-19 besmettingen, opnames,
overlijdens, enz.) is de scope
van het dashboard van
Waarstaatjegemeente.nl
breder.
In de figuur hiernaast staat
het aantal in Leiden overleden
personen (totaal, dus niet
alleen t.g.v. corona) per week,
voor 2020 vergeleken met
2019 (week 13 is de week van
23 maart, week 23 de eerste week van juni).
Andere thema’s zijn: Economie, werkgelegenheid,
Openbare orde & veiligheid en Zorg & sociaal.
Zo zien we bij het thema Economie dat de instroom
bij WW-uitkeringen in april (meest recente cijfer)
flink is gestegen. Alle cijfers zijn uiteraard op
gemeenteniveau beschikbaar. (Ellen Dijkstra en
Hanny Zalme)

VNG - Denken in scenario's
De VNG organiseert gedurende een aantal weken dialogen over corona-gerelateerde onderwerpen.
Op 18 juni was scenariodenken het onderwerp van de dag. Daarover is door de VNG ook een notitie
opgesteld, met verwijzingen naar scenariostudies over de impact van
corona. De auteurs hebben zich daarbij beperkt tot studies die zijn
opgesteld door afzonderlijke gemeenten of door samenwerkende
gemeenten in een regio (zoals de MRA). De VNG-notitie is niet
gepubliceerd op een website, maar kan bij ons worden opgevraagd.
(Pieter van der straaten)

Reageren op corona: de risico's van regionaal bestuur
Wat is de invloed van de coronacrisis op het openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat? Op
verzoek van de Raad voor Openbaar Bestuur hebben meer dan dertig wetenschappers, bestuurders
en ambtenaren hierover een korte beschouwing geschreven. In deze beschouwingen klinkt trots
door over de bestuurlijke aanpak. Maar daar staan ook zorgen
tegenover, vooral over de democratische legitimatie en rechtsstatelijke
borging van veel genomen maatregelen.
In de coronacrisis hebben Veiligheidsregio's een sleutelrol gespeeld.
Regio's zijn daardoor niet meer weg te denken, stellen verschillende
auteurs. Uitvoering van allerlei decentrale taken kan bijna niet meer
zonder. Maar daar zitten wel risico's aan vast. Veiligheidsregio's worden
immers niet door volksvertegenwoordigers gecontroleerd. Een niet democratisch gekozen
bestuurslaag kon (en kan) er ingrijpende besluiten nemen. Raadsleden konden hierop geen invloed
uitoefenen. Nu de grootste urgentie van de crisis is geweken, ontstaan allerlei nieuwe grote vragen:
in wat voor samenleving willen wij leven? Hoeveel risico vinden we aanvaardbaar? Hoe gaan we
ongelijkheid te lijf? Daarop zijn politieke antwoorden nodig. Werk aan de winkel dus voor
volksvertegenwoordigers, ook wanneer raads-vergaderingen alleen digitaal kan plaatsvinden. ROB Het openbaar bestuur voorbij corona (18 juni 2020)
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IMF: nu investeren in verduurzaming
Een crisis als geen andere. Zo beschrijft het IMF de economische vooruitzichten die het op 24 juni
heeft gepubliceerd. Die vooruitzichten zijn nog somberder dan in april. Voor het eurogebied wordt
dit jaar een krimp verwacht van 10,2% (NL: -7,7%). Deze krimp heeft geen gelijke. En dat geldt ook
voor het herstel. Voor volgend jaar wordt in het eurogebied 6,0% groei verwacht (NL: +5,0%). Dat
klinkt positief, maar per saldo is er veel welvaart verloren gegaan,
die niet zomaar terug is. Ook zijn er nog veel onzekerheden.
Op dit moment verdient het in toom houden van gezondheidsrisico's
prioriteit, stelt het IMF. Dat vergt uitbreiding van zorgcapaciteit, veel
testen, traceren, isoleren en het blijven naleven van
afstandsbeperkingen. Dit beperkt de kans op nieuwe economische
Gita Gopinath, hoofdeconoom IMF 1 verstoringen.
Vooral voor de dienstensector met veel contacten (toerisme,
horeca) zal volledig herstel nog op zich laten wachten, verwacht het IMF. De arbeidsmarkt zal nog
geruime tijd hinder ondervinden. Als gevolg daarvan voorziet het IMF toename van
inkomensongelijkheid en armoede. Overheidsbeleid zou volgens het IMF geleidelijk moeten
verschuiven van specifieke coronamaatregelen naar meer algemene maatregelen. Daar horen
investeringen in duurzaamheid bij, als instrument om groei te bevorderen en lange-termijn
klimaatdoelen te bereiken. En om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen zal ook enige tijd
een meer geld nodig zijn voor sociaal vangnet. (Pieter van der Straaten)

Armoede neemt toe en gemeenten kunnen daar weinig aan doen
Nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen neemt de armoede in Nederland de
komende jaren met ruim een kwart toe. Dit blijkt uit het onderzoek "Kansrijk Armoedebeleid" van
het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit
terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de
kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks
ondermijnt. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals
de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak
banen, blijkt uit de analyse.
Gemeenten zijn beperkt in wat ze aan armoede kunnen doen, omdat
ze zelf geen grote herverdelingsoperaties mogen opzetten,
memoreren SCP en CPB. Zulk beleid is voorbehouden aan het Rijk. Dit
betekent dat gemeenten in hun armoedebeleid alleen kleinere inkomensoverdrachten kunnen doen.
Daarmee is niet gezegd dat die overdrachten onbelangrijk zijn voor wie ze ontvangt: ze kunnen het
verschil maken tussen nét kunnen voorzien in de basis behoeften en wat ruimte hebben voor sociale
participatie. Het betekent wel dat de gemeente geen mensen uit armoede kan helpen als zij in vrij
diepe armoede zitten. Dit verklaart volgens het SCP vermoedelijk waarom gemeenten, ook al leiden
de door hun verstrekte voorzieningen tot enige verruiming van het besteedbare inkomen van arme
huishoudens, vaak het gevoel hebben vooral de gevolgen van armoede te verzachten.
Door corona zullen volgens de planbureaus nieuwe groepen armen ontstaan, zoals (nog werkzame)
zzp’ers, ondernemers die failliet zijn gegaan en baanverliezers. Deze laatste groep omvat in eerste
instantie vooral flexwerkers die – ondanks de loonkostentegemoetkoming voor hun werkgever (in
het kader van de NOW) – zijn ontslagen of van wie het contract niet is verlengd. Later zullen daar
wellicht ook mensen bij komen die een vast dienstverband hadden, maar hun baan hebben verloren.
Dit is een relatief kansrijke groep; het gaat immers om mensen met actuele werkervaring. Het is
vooral zaak om ervoor te zorgen dat zij geen langdurig armen zullen worden. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat de kans op uitstroom al na één armoedejaar sterk afneemt, van 60% naar 20%.
(Pieter van der Straaten)
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