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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

Cijfers - Corona-monitor, bijgewerkt op 14 juli
Onze beleidsonderzoekers hebben de belangrijkste Leidse corona-indicatoren samengebracht in een dashboard
op leiden.incijfers.nl. Dit dashboard bevat ook links naar regionale en landelijke corona-indicatoren.
Hieronder lopen we enkele Leidse indicatoren langs.
Leidse sterfte in april flink hoger dan vorig jaar. In de maand april zijn er in totaal 119 Leidenaren overleden.
Dat is anderhalf keer zo veel als in dezelfde maand vorig jaar, toen er 79 mensen overleden. In de maanden
maart (88 sterfgevallen) en mei (86) was de sterfte vergelijkbaar met de sterfte in dezelfde maanden van 2019
(88 om 82). Dit blijkt uit CBS-cijfers.
Van 18 Leidenaren staat vast dat ze zijn overleden aan corona. Dit blijkt uit cijfers van de GGD. Het werkelijke
aantal mensen dat aan corona is overleden ligt hoger, omdat niet iedereen is getest.
Aantal positief geteste Leidenaren neemt af. Sinds week
26 (22 tot en met 28 juni) is per week hooguit één
Leidenaar positief getest op corona. Dit blijkt uit het
corona-dashboard van de GGD. De huidige cijfers zijn veel
lager dan op het hoogtepunt tussen 30 maart en 12 april.
In die periode werden in Leiden per week 26 nieuwe
besmettingen geconstateerd, terwijl niet iedereen met
klachten zich kon laten testen. Inmiddels is wel voor
iedereen een test beschikbaar. Foto: GGD-directeur Sjaak
de Gouw
WW-uitkeringen: snelle stijging. Sinds februari is het aantal WW-uitkeringen in Leiden flink gestegen. In
februari, vóór de corona-uitbraak, waren er 116 WW-uitkeringen per 10.000 Leidenaren. In april was dat
gestegen naar 150 per 10.000. In mei kwamen er 156 bij. Cijfers over juni zijn nog niet beschikbaar. (bron:
UWV)
Verdrievoudiging aantal meldingen van jeugdoverlast. In april zijn er bij de politie 188 meldingen van
jeugdoverlast in Leiden binnengekomen. In mei waren dat er 183. Dat is drie keer zo veel als in dezelfde
periode vorig jaar. (Bron: Politie)
Huizenzoeker: net zo veel keuze, woningen iets duurder. In april werden er 223 woningen te koop
aangeboden in Leiden en in mei 232. Een jaar eerder waren dat er ongeveer net zo veel, met 224 in april en
226 in mei. De vraagprijs bedroeg in mei gemiddeld € 381 duizend. Een jaar eerder was dat €373 duizend.
(Bron: Huizenzoeker.nl)
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Rapporten - "De coronacrisis en de stad"
Platform31 heeft in opdracht van de G40 een inventarisatie en analyse gemaakt van de gevolgen van corona
voor steden zoals Leiden. Dit heeft geresulteerd in het rapport Coronacrisis en de stad (pdf) (zie ook
de samenvatting). In het rapport schetst Platform31 hoe stadsbesturen met de gevolgen van corona kunnen
omgaan. Dit gebeurt aan de hand van drie economische scenario’s. Bij deze scenario's zijn “integrale
handelingsperspectieven” opgesteld:
o Focus op economisch herstel
o Focus op inclusief herstel
o Focus op groen herstel
o Doorgaan met eigen prioriteiten
o “Business-as-usal”
Het rapport bevat vele tientallen
beleidssuggesties. Steden kunnen deze naar
hartenlust combineren op een manier die
past bij hun specifieke situatie.
Webinars. Platform31 organiseert twee
webinars over de inhoud van het rapport,
en wat je daar als gemeente aan hebt. De
eerste is op 16 juli 14.30-16.00. De tweede
is 3 september 14.30-16.00. (Meer info bij
Pieter van der Straaten.)
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