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Geachte leden van de Raad, 

 
De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met een crisis van een ongekende omvang. De corona-

crisis grijpt diep in in onze samenleving op alle mogelijke vlakken. Allereerst willen we vanuit het 

college alle mensen die getroffen zijn door het virus sterkte wensen. De zorg voor patiënten is nu, 

vanuit het ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden (GGD) de eerste en primaire prioriteit. De 

medewerkers van de GGD, medewerkers in ziekenhuizen, huisartsen: ze hebben de afgelopen weken 

vrijwel continue doorgewerkt. Het college heeft diep respect voor al deze mannen en vrouwen. We zijn 

ook trots op de vele initiatieven in Den Haag om hen te ondersteunen. De initiatieven om hulp te 

bieden aan mensen die ziek-zijn, oppas nodig hebben omdat ze werken in cruciale beroepen en aan 

mensen die in de risicogroep vallen of eenzaam zijn.  

De maatregelen die de regering heeft genomen, en in de nabije toekomst mogelijk zal nemen om de 

gevolgen van het corona-virus te beperken, zijn van grote invloed op alle mensen in onze stad. De 

regering en gemeenten werken op basis van de kennis en de adviezen van wetenschappers en medisch 

specialisten. Deze maatregelen zijn ingrijpend. Onze stad zonder muren is ineens een stuk stiller.  

Onze vrije stad vraagt eenieder om zich zo goed mogelijk te houden aan de adviezen over hygiëne. Die 

een moreel appel doet aan mensen om zich te beperken in hun bewegingsvrijheid en omwille van 

ieders gezondheid, gepaste afstand tot elkaar in acht te nemen en groepsvorming zo veel mogelijk te 

beperken.  Dit raakt iedereen, maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus 

aankunnen als we het samen doen. Speciale aandacht gaat natuurlijk uit voor het borgen van de eerste 

levensbehoeften: de zorg voor goede aanvoer van voedsel, de zorg voor continuering van elektriciteit, 

gas, water, voedsel, het blijven ophalen van huisvuil, etc, etc. 

Vanaf het moment dat het virus uitbrak, heeft de gemeente Den Haag in nauw contact gestaan met het 

RIVM en de GGD. Daarnaast zijn op alle mogelijke fronten maatregelen getroffen om de gevolgen van 

het virus het hoofd te bieden. Ook de door de regering aangekondigde steunmaatregelen worden door 

de gemeente omzet in acties. De ervaring is inmiddels dat het iteratieve processen zijn: algemene 

maatregelen worden in dialoog tussen rijk, regio en gemeente geconcretiseerd en soms nader 

aangescherpt dan wel genuanceerd.  
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De maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten, dienen – ook in formele zin – een regionale 

vertaling te krijgen, onder meer in de vorm van de door de plaatsvervangend voorzitter van de 

veiligheidsregio vastgestelde noodverordeningen (RIS304958 en RIS304966). Overtreding van de 

verordening kan, indien nodig, direct worden beëindigd en kan leiden tot het opleggen van sancties. 

In deze raadsbrief zullen we u een overzicht geven van de ons nu bekende maatregelen en acties.  Wij 

zijn er ons terdege van bewust dat de nabije toekomst hoogst ongewis is. Niettemin zijn we proactief 

scenario’s aan het ontwikkelen als de crisis zich verder verdiept. En binnenkort zullen wij starten met 

de planvorming hoe, als de crisis is gestabiliseerd, we weer kunnen bouwen aan herstelplannen. 

Wij zijn ons ervan bewust, de toespraak van de minister-president indachtig, dat de piek van het virus 

nog niet geweest is. Het zal daarom nodig zijn u op gezette tijden aangehaakt te houden. Op donderdag 

26 maart is door u als eerste een werkbespreking georganiseerd. Over het vervolg van de 

informatievoorziening aan u zullen we vanzelfsprekend nadere afspraken maken.  

Communicatie 

Uitgangspunt van de communicatie vanuit de gemeente is om in aanvulling op de inzet vanuit het Rijk 

alle mensen in de stad te informeren, handelingsperspectief te bieden en gemeenschapszin te 

bevorderen. Mede via de stadsdelen wordt de behoefte aan informatie opgehaald, de meest geschikte 

vorm gekozen om iedereen zo goed mogelijk te bereiken en alle beschikbare instrumenten ingezet. Dat 

zijn zowel online als zichtbare fysieke kanalen.  

 

Bepaalde doelgroepen, zoals cultuurinstellingen, ondernemers, leveranciers, koepelorganisaties, 

verhuurder, ed.  zijn of worden separaat, meer in detail geïnformeerd daar waar nodig. 

 

Wij hebben speciale aandacht voor de communicatie in andere talen en voor speciale doelgroepen 

zoals doven, slechthorenden en mensen zonder computer.   

Uw raad ontvangt in de loop van volgende week meer informatie over de (organisatie en structuur van 

de) communicatie over Corona. 

 

Ook interne communicatie heeft de volle aandacht, voor het thuiswerken zijn we als organisatie 

versneld overgestapt naar Windows 10 en tele-vergaderen.  

 

Afstemming Rijk/VNG/gemeenten 

Op vele terreinen vindt intensief overleg plaats om knelpunten te detecteren en per domein  afspraken 

te maken. Denk aan de problematiek waar de aanbieders in de zorg, of op het terrein van welzijn en 

cultuur mee te maken hebben. 

 

Een prangend punt is de vraag bij zorgaanbieders, stichtingen, instellingen en gemeenten hoe we in 

deze crisissituatie omgaan met afspraken en contracten. Contractpartijen kunnen niet aan hun 

prestatieafspraken voldoen. Zij moeten mensen mogelijk ontslaan omdat betaling niet zeker is en na 

crisis moeten ze wel weer verder. Een landelijke lijn hierover geeft aan alle kanten rust. Op deze 

manier zorgen we er samen voor dat de organisaties in het maatschappelijk middenveld overeind 

blijven. Ten aanzien van de zorg is afgesproken dat de extra kosten die gemeenten hierbij moeten 

maken, worden gecompenseerd door het Rijk. De Zorgverzekeraars hebben eenzelfde afspraak met het 

Rijk. In het koepeloverleg is toegezegd dat de VNG de gemeenten gaat oproepen dat gemeenten de 

aanbieders met wie ze een contract hebben gaan betalen ondanks dat er geen prestatie kan worden 

geleverd. De VNG is ook in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de eventuele extra kosten de 

gemeenten hierbij maken. 

Binnen ons gemeentelijk domein zullen we nadere plannen ontwikkelen in aansluiting op het 

landelijke pakket.  Dat nemen we de komende weken ter hand, te beginnen met die beleidsvelden waar 
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de nood het hoogst is.  De gemeente en de regio bekijken we of er nog specifieke lokale en regionale  

noden zijn.  

Ook maken wij een financiële impactanalyses waarin de impact van de crisis op het niveau van de stad 

en de gevolgen daarvan voor de  begrotingsuitvoering worden geanalyseerd. 

 

GGD 

De bestrijding van het nieuwe coronavirus vergt ontzettend veel van de capaciteit van de GGD. Er is 

een aantal kritische processen benoemd die voortgang vindt, dit om de druk op de reguliere zorg niet 

te vergroten. 

 

 Beantwoorden van vragen  

De GGD ontvangt dagelijks zeer veel telefonische vragen van inwoners en professionals. Het 

aantal varieert tussen 400-1200 per dag. Vanuit verschillende afdelingen zijn mensen 

vrijgemaakt om deze vragen te beantwoorden. Ook wordt de GGD ondersteund door andere 

afdelingen van de gemeente Den Haag. 

 

 Uitvoeren van bemonstering 

Doordat het testbeleid is aangepast, is het aantal mensen wat bemonsterd wordt afgenomen. 

tegelijk is door de stijging van de positieve gevallen in het ziekenhuis de drukte bij het 

contactonderzoek toegenomen. De druk op het callcenter (die het contactonderzoek uitvoert) 

is hierdoor toegenomen. De dienstverlening is daarom uitgebreid tot in de avonduren. 

 

 Oplossingen thuisquarantaine 

Er worden oplossingen gezocht voor mensen die niet in thuisquarantaine kunnen verblijven. 

Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar mensen die zich niet vrijwillig in quarantaine 

begeven, zoals bijvoorbeeld sociaal kwetsbare mensen. 

 

 Regionale Ambulancevoorzieningen Haaglanden  

Deze is opgeschaald naar code rood. Er is een crisisteam gevormd waarin onder andere 

operationele maatregelen worden getroffen om ze goed mogelijk om te gaan met 

beschermende middelen. Ook scholingsactiviteiten worden opgeschort. Mensen worden zo 

veel mogelijk direct ingezet op de ambulance. Tot nu toe worden gemiddeld 18 patiënten per 

24 uur met Corona-gerelateerde klachten vervoerd. 

 

Verder: de GGD probeert op dit moment zoveel mogelijk in kaart te brengen wat de gevolgen van de 

coronacrisis zijn voor de maatschappij en hoe in de steeds veranderende omstandigheden hierop kan 

worden ingespeeld. Daarbij wordt gekeken naar kwetsbare gezinnen bij wie de spanning in deze tijd 

oploopt, ouderen en eenzamen die in een isolement kunnen raken. Ook wordt nagedacht over het 

stimuleren van gezonde leefstijl onder inwoners in deze periode. 

Capaciteit acute zorg 

De 9 burgemeesters worden zeer regelmatig geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de 

capaciteit van de acute zorg in zowel de regio Haaglanden als Hollands Midden. Voor de aanpak van de 

beheersing van het coronavirus werken deze 2 regio’s nauw samen. Op dit moment bereidt men zich 

voor op uitbreiding van de capaciteit in aanloop naar een mogelijke toename van het aantal opnames 

in verband met corona. Op operationeel niveau is er in onze regio op dit moment voldoende capaciteit 

bij zowel de politie als de brandweer en is de solidariteit vanuit die diensten richting de zorg groot. 

Men helpt elkaar waar men kan. 

 

Jeugd (Jeugdwet en JGZ), Wmo, huiselijk geweld 

Allereerst is er intensief en nauw contact met alle betrokkenen. Voor alle processen binnen de 

Jeugdwet en de WMO zijn kritieke processen gedefinieerd om bij calamiteiten direct te kunnen 
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schakelen. Aanbieders hebben maatregelen getroffen om de hulp aan cliënten te kunnen borgen. In het 

algemeen, en waar dat mogelijk is, vindt er een verschuiving van residentiele naar ambulante zorg 

plaats. In plaats van een huisbezoek of een gesprek op locatie vindt nu een telefonisch gesprek plaats 

met jeugdigen en ouders. Gezinscoaches hebben elke week tenminste eenmaal telefonisch contact met 

de gezinnen. Bij een crisis is een huisbezoek onvermijdbaar. Dan wordt vooraf contact opgenomen of 

er sprake is van gezondheidsklachten in het huishouden. Er kan vraaguitval ontstaan, vanwege 

afzeggingen of beperking van de mogelijkheden om op een verantwoorde wijze ondersteuning te 

verlenen.  De situatie bij de aanbieders van jeugdhulp wordt dagelijks gemonitord door het 

Inkoopbureau H10. In het kader van de Wmo worden er nu telefonische intakes gehouden. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Er zijn vier kritieke processen geïdentificeerd en alleen deze zullen doorgaan.  

Deze contactmomenten zijn: 

 Maternale kinkhoest vaccinatie zwangere vrouwen 

 Gehoorscreening pasgeborenen OAE 

 4 weken consult 

 Alle vaccinatie consulten t/m leeftijd 14 maanden 

Contactmomenten die niet zijn aangemerkt als kritiek proces zijn tot 1 mei afgezegd en afgebeld. 

Inloopspreekuren zijn er alleen op die dagen dat er ook medisch personeel is. 

Jeugdbescherming 

De partijen die jeugdbescherming bieden, hebben een lagere caseload. De gevolgen daarvan voor deze 

organisaties worden momenteel in kaart gebracht. 

 

Veilig Thuis Haaglanden (VTH) en andere partners op het gebied van huiselijk geweld 

Er is extra aandacht voor huiselijk geweld. We hebben continu contact met partners zoals de 

vrouwenopvang en het crisisinterventie team en natuurlijk ook met Veilig Thuis Haaglanden (VTH). 

VTH heeft maatregelen genomen om onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden. Spoedzaken blijven 

doorgaan en VTH blijft bereikbaar.  

 

Continuïteit Huishoudelijke hulp 

De gecontracteerde aanbieders hebben continuïteitsplannen gemaakt en leveren met inachtneming 

van de richtlijnen RIVM de afgesproken dienstverlening. Huishoudelijke hulp wordt momenteel vooral 

afgezegd door klanten zelf die ongerust zijn. De HH-medewerkers doen nu ook extra werkzaamheden 

ook al is het niet geïndiceerd, denk aan boodschappen, wassen, medicijnem halen, maaltijdservice, etc. 

Als er de komende weken minder capaciteit beschikbaar is, zullen de betreffende aanbieders prioriteit 

geven aan de meest kwetsbaren. 

 

Mantelzorgers 

Voor mantelzorgers zullen aanvullende maatregelen worden gemaakt op het gebied van parkeren. 

 

Haagse Servicepunten XL en cliëntenondersteuning 

Alle deuren van de servicepunten XL zijn dicht. De dienstverlening gaat wel door: per telefoon, mail of 

chat zijn de servicepunten bereikbaar. Tijdens dat contact wordt ook  geïnventariseerd of er dringend 

behoefte is aan een maaltijdservice, boodschappen, en/of sociaal contact. Per servicepunt XL is er 

bezorgcapaciteit voor maaltijden. Bij urgente problemen is er persoonlijk contact. 

Er wordt gewerkt aan één centraal informatienummer voor alle 15 servicepunten. Er is een aangepaste 

sociale kaart gemaakt. De reguliere informatie op de websites is al of wordt geactualiseerd. Ook 

Stichting MEE (cliëntenondersteuning voor specifieke doelgroepen) doet hierin mee. 
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Er is extra aandacht voor kwetsbare senioren zonder sociaal vangnet. Dit gaat primair over de eerste 

levensbehoeften. Met inwoners en partners in de stad zetten we drie noodhulplijnen op: 

maaltijdvoorziening, boodschappendienst en een aandachtslijn. 

Welzijn 

Vanuit de stadsdelen wordt de situatie in de wijken op de voet gevolgd. Dagelijks is er overleg met de 

partners op het gebied van jeugd, welzijn en veiligheid. Initiatieven stromen massaal binnen. De 

stadsdelen delen initiatieven die navolging verdienen. Er wordt onderzocht hoe dit ook stadsbreed nog 

intensiever kan gebeuren. 

Het outreachend jongerenwerk wordt nu vooral online contact vormgegeven om kinderen en jongeren 

zo goed mogelijk te blijven bereiken.  

Speelvoorzieningen zijn, mits op de plekken waar dat is afgesproken en beheer aanwezig is, geopend. 

Zorgen zijn er wel over het afstand houden van spelende kinderen. Het aantal meldingen over de 

openbare ruimte neemt af, beheerders pakken de signalen die er zijn steeds op. 

 

Een aantal mensen kan met de reguliere communicatie slecht bereikt worden. We ontwikkelen 

manieren om toch met hen in contact te komen en blijven. 

Voor vragen van bewoners is er een centrale telefoonnummer: 070 - 2053003. De coördinatie hiervan 

is in handen van welzijnsorganisatie Xtra en er wordt met de volgende partijen nauw samengewerkt 

om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden: Aandachtscentrum Open Je Hart, de 

boodschappenbegeleidingsdienst, Vraag Elkaar, Kompassie, de Zilverlijn en met initiatieven op 

wijkniveau.  

 

Maatschappelijke Opvang 

De groepsgrootte in de nachtopvang aan de De la Reyweg is per 18 maart verkleind door het gebruik 

van twee tijdelijke extra locaties aan de Binckhorstlaan en Twickelstraat. De locaties zijn 24 uur per 

dag geopend daardoor kunnen mensen de hele dag binnen blijven. De jongensopvang en de opvang 

voor EU-onderdanen ‘Perspektywa’ worden eveneens opgeschaald naar 24-uursopvang. Daarnaast zijn 

zes individuele plekken geregeld voor daklozen met een verhoogd risico. Voor alle locaties is ingezet op 

verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Voor de ondersteuning op de nieuwe locaties 

worden vrijwilligers benaderd binnen en buiten de gemeente. 

De reguliere dagopvang blijft voorlopig gewoon open. 

Voor de reguliere woonvoorzieningen zoals Beschermd Wonen zijn de eigen infectieziekte-protocollen 

van de instellingen in werking getreden. Ook met de vrouwenopvang hebben we continu contact. 

Doelgroepenvervoer 

Vervoerders van het doelgroepenvervoer (AV070, leerlingevervoer, jeugdwetvervoer)  hebben 

onvoldoende financiële ruimte om deze periode te doorstaan. Het aantal ritten van het totale 

doelgroepenvervoer ligt momenteel op ongeveer 15% van het gebruikelijke aantal en daalt verder. Wij 

zijn in gesprek met de vervoerders hoe dit met elkaar op te lossen. Ook zal met de vervoerders nog 

worden bekeken of de vervoersmiddelen op alternatieve manieren kunnen worden ingezet. 

 

Sekswerkers en slachtoffers mensenhandel 

Door de maatregelen is het inkomen van de sekswerkers weggevallen. Sekswerkers worden geholpen 

door Haagse hulporganisaties. Sekswerkers die bekend zijn worden actief benaderd met de vraag of zij 

hulp nodig hebben. Ook informeren en helpen zij bij de aanvraag voor financiële compensatie. Ook 

zijn er verschillende crowdfunding acties. Via de Sociale Fondsen Den Haag kan een bijdrage voor het 

levensonderhoud worden aangevraagd. Voor sekswerkers die buiten de regelingen vallen, wordt 

bekeken of er een noodpotje vanuit de gemeente gecreëerd kan worden. 
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Onderwijs 

De zorgen en vragen bij ouders zijn groot en wij begrijpen dat. Ook om de zorgen en vragen van ouders 

adequaat te kunnen beantwoorden, is er sinds 15 maart een Taskforce econs/kinderopvang met 

vertegenwoordigers uit de gemeenten en de onderwijs- en kinderopvangorganisaties binnen de 

Veiligheidsregio Haaglanden (VHR).  

De onderwijs- en kinderopvangkoepels in Haaglanden hebben besloten gezamenlijk op te trekken en 

het kabinetsbeleid te volgen. Er is continu afstemming tussen de colleges, VHR-Haaglanden scholen 

en ouders. Er is een draaiboek “Continuïteit opvang en onderwijs in de Veiligheidsregio Haaglanden” 

opgesteld dat dagelijks bijgewerkt wordt. Betrokken partijen inventariseren het aantal kinderen die 

behoefte hebben aan dagopvang, nachtopvang en buitenschoolse opvang. Dagelijks wordt op basis van 

deze inventarisatie gekeken welke locaties opvang kunnen bieden en in welke mate er 24/7 opvang 

nodig is. Er wordt geen werkgeversverklaringen van de ouders gevraagd. De gemeentelijk 

peutertoeslag loopt vooralsnog gewoon door. Of kinderen uit moeilijke gezinssituaties beter op school 

of in de opvang kunnen zijn dan thuis, wordt beoordeeld door de schoolleider of unit manager. Zo kan 

maatwerk worden verleend.  

Schoolgebouwen blijven nu open, ook als er maar een enkele leerling aanwezig is. 

Kinderopvanginstellingen die open blijven geven dat door via registerkinderopvang@denhaag.nl. We 

blijven monitoren of er voldoende locaties zijn voor de kinderen die niet door ouders zelf opgevangen 

kunnen worden. Met VO-scholen kijken we hoe zij hun schoolexamens kunnen uitvoeren. Stichting 

Leergeld biedt kinderen met ouders uit de lagere inkomensgroepen een computer aan. We bekijken de 

mogelijkheid om op termijn (telefonische) begeleiding te bieden aan kinderen in 

achterstandssituaties en/of voor inhaalonderwijs om het risico op een grotere achterstand te 

verkleinen. 

 

Continuering kritische processen in de sfeer van sociale zekerheid 

Betaling van uitkeringen, de noodopvang en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in 

onze stad zijn processen waarbij de continuïteit is geborgd. Ook in samenwerking met werkgevers 

zetten we de betaling van subsidies zoals loonkostensubsidies, premie proefplaatsingen en ESF-

subsidies voort. Daarnaast is het voortzetten van budgetbeheer, bewindvoering en WSNP en intakes 

schuldhulpverlening essentieel in de ondersteuning aan de Haagse burger. Ook de uitvoering van 

bijzondere hulpverlening zoals dak- en thuislozen, noodopvang en social case management blijft 

gecontinueerd. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de Wet op lijkbezorging.  

 

Voedselbank 

Na het bericht dat het distributie centrum van de Voedselbank Haaglanden moest sluiten door 

onvoldoende voedsel en te veel onvervangbare vrijwilligers uit de kwetsbaarste doelgroep heeft de 

gemeente direct actie ondernomen. Klanten van de Voedselbank kunnen de komende tijd 

supermarktbonnen krijgen in plaats van een voedselpakket. De bonnen zullen via de uitdeelpunten 

worden verspreid aan de klanten van de voedselbank.  

 

Huisuitzettingen  

De gemeente heeft contact gezocht met woningcorporaties, water- en energieaanbieders om, in deze 

bijzondere omstandigheden, de problematiek van huisuitzettingen en afsluitingen van water en licht 

te bespreken. Veel organisaties hebben hun medewerking toegezegd en zullen niet overgaan tot 

huisuitzettingen en afsluitingen. Naast de genomen maatregelen, zoals het niet ontruimen van 

woningen of afsluiten van water of energie, vraagt het college de komende periode af te zien van het in 

rekening brengen van extra incassokosten bij het missen van een betalingstermijn. 

 

Op particuliere verhuurders doen wij een dringend beroep in deze tijd om coulant om te gaan met 

huurders. Biedt waar mogelijk financiële regelingen en zet geen mensen op straat. 

De corporaties zijn telefonisch en online goed bereikbaar. Afspraken met betrekking tot het 

verhuurproces, zoals bezichtigingen en het tekenen huurovereenkomsten, draaien op minimaal niveau 
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en met alle voorzorgsmaatregelen van dien, door. Renovaties van keuken, badkamer of toilet die al in 

uitvoering waren, worden uitgevoerd. Ingeplande renovaties, waarvoor ook opnames aan huis moeten 

worden gedaan, zijn voorlopig uitgesteld. Spoedsituaties (sociaal en technisch) worden afgehandeld. 

Omdat de ontwikkelingen snel gaan, bekijken de corporaties van dag tot dag wat mogelijk is. Er is oog 

voor maatwerk in specifieke situaties. 

 

Economische gevolgen 

In de contacten met bedrijven en instellingen en met behulp van economische cijfers houden we 

voortdurend in de gaten welke economische effecten optreden, zowel voor startups, bedrijven, 

instellingen, ZZP-ers als werknemers. In grote lijnen zien we het volgende:  

 

 De effecten van de coronacrisis voor het toerisme, winkels, ambulante handel en horeca zijn 

groot: het komende half jaar, de voor deze bedrijven belangrijkste periode, valt nu in het 

water. De betekenis hiervan voor de Haagse economie is fors. Alleen toeristen gaven in 2018 

al zo’n 268 miljoen uit bij Haagse horeca en 148 miljoen in de detailhandel. Deze sectoren 

zijn, mede door gedane investeringen, de afgelopen jaren sterk gegroeid en samen goed voor 

bijna 53.000 banen, meer dan een zesde van de totale werkgelegenheid, juist ook veelal voor 

praktisch opgeleiden.  

 Ook zijn er veel effecten bij veel bedrijven in volle breedte: bedrijven hebben overal te maken 

met beperkingen door de overheidsmaatregelen, kunnen geen of moeilijker zaken doen met 

buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, zien de 

transportkosten stijgen en beurzen en reizen worden afgezegd. Specifiek voor Den Haag zien 

we de effecten op de maakindustrie, die in Den Haag en de regio juist in opkomst is. De 

energiebedrijven worden bovengemiddeld zwaar getroffen. De klappen in de sierteelt zijn ook 

merkbaar bij de bedrijven. De gevolgen in sectoren/clusters als de IT/telecom, financiële en 

juridische dienstverlening, kennisinstellingen, security en uiteraard overheid en zorg zijn 

voorlopig beperkt. Maar zal dit op termijn ook zeker doorwerken.  

 Startups, scaleups en sociaal ondernemers hebben het moeilijk. Deze bedrijven zijn cruciaal 

voor het toekomstig verdienvermogen, maar zijn juist in deze onvoorziene crisis zeer 

kwetsbaar. Ook veel sociaal ondernemers hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten. 

Hier staat de werkgelegenheid dus ook onder druk. De inschatting is dat tot enkele tientallen 

procenten van dit soort bedrijven in financiële nood kan komen de komende periode en met 

het huidige steunpakket van het Rijk niet voldoende geholpen zijn en extra risico lopen op 

faillissement. 

 Flexibele arbeidskrachten en zzp-ers zijn nu kwetsbaar: bedrijven verliezen inkomsten, maar 

vaste lasten lopen veelal door. Begin 2019 telde Den Haag 41.610 zzp-ers, vooral werkzaam in 

de sectoren bouw,  zakelijke dienstverlening en ICT en creatief. Ook in de detailhandel en 

horeca zijn veel zzp-ers werkzaam. Om deze arbeidskrachten te beschermen heeft het Rijk 

verschillende regelingen aangekondigd.  

 Ondernemers zijn ook creatief en zien nieuwe markten: corona vereist directe, radicale 

verandering van ons doen en laten en ondernemers handelen daar naar. Ook in Den Haag zijn 

in een paar dagen tijd mooie initiatieven ontstaan van burger en ondernemers met werkbare 

en creatieve oplossingen. Online worden momenteel ook veel tools en trainingen aangeboden 

om onderlinge communicatie aan te bieden. Sommige bedrijven zien ook een toename in werk 

en omzet, bijvoorbeeld in advocatuur, arbeidsrecht en levensmiddelenzaken.  
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Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers 

Om ontwrichting van de persoonlijke situatie te voorkomen is de dienstverlening van Bureau 

Zelfstandigen opgeschaald. Dit om uitvoering te geven aan het versterkingspakket van het Rijk. 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende 

inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.  We doen de procedure zo snel mogelijk en om 

de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden, geldt voor deze tijdelijke bijstandsregeling geen 

vermogens- of partnertoets.  

Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om 

liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal 10.157 euro), tegen een verlaagd rentepercentage. 

 

Economisch noodpakket Rijk  

Het economische noodpakket voorziet in de belangrijkste acute noden van ondernemers en 

werknemers. De maatregelen beschermen zzp-ers en flexwerkers en bedrijven. Het pakket biedt o.a. 

tijdelijke financiële verlichting. We verwachten dat hiermee ook de Haagse ondernemers op korte 

termijn geholpen kunnen worden.  VNO-NCW West geeft wel aan dat er naast dit economisch 

noodpakket meer voor nodig is, juist ook op lokaal niveau.  

 

Stimuleringsmaatregelen ondernemers 

We komen met een aanvullend lokaal steunpakket, met als het doel om mkb en werknemers de crisis 

door te helpen. Voor dit Haagse pakket worden in ieder geval nu acute maatregelen getroffen die zich 

richten op: 

 Voorlichting, communicatie en dienstverlening: 

 Maatregelen ter verlichting van liquiditeitsdruk in de vorm van mogelijkheid tot uitstellen van 

gemeentelijke belastingen (toeristenbelasting, OZB-heffing, ed. 

 Het voor de komende drie maanden niet versturen van BIZ-heffingen 

 Het aanbieden van maatwerkmogelijkheden om huur bij gemeentelijk vastgoed later te innen 

en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom; 

 het aanbieden betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen), ook bij achterstallige 

belastingen;  

 Het verlagen van de invorderingsrente van 4% naar praktisch nihil ; 

 De verzachting van de invordering van openstaande schulden; dat betekent dat eventuele  

beslagleggingsacties worden opgeschort. 
Daarvoor kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier telefonisch en via de mail contact 

opnemen met Belastingzaken van de gemeente.  

 
Informatievoorziening aan ondernemers 
De afgelopen dagen is er hard gewerkt aan de informatievoorziening richting Haagse ondernemers. Er 

is een aparte webpagina gemaakt voor ondernemers waar alle belangrijke informatie van het Rijk en 

de gemeente op staat: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/coronavirus-informatie-

voor-ondernemers.htm. De pagina wordt voortdurend geactualiseerd. Ook via het Twitterkanaal van 

het Ondernemersportaal wordt continue actuele informatie gedeeld. Het inloopspreekuur van het 

Ondernemersportaal gaat voorlopig niet doo; de telefonische en digitale dienstverlening wordt 

versterkt. Voor impact startups is er een speciaal emailadres geopend: corona@impactcity.nl.  

 

Overleg met economische partners 

In overleg met de economische partners in de stad en de gemeenten in de regio houden we alle 

informatie en ontwikkelingen continu up to date. Ook binnen de regio vindt nauwe afstemming en 

uitwisseling plaats. Daarnaast is er een Taskforce Coronaproblematiek opgericht, bestaande uit VNO-

NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, Koninklijke Horeca 

Nederland en de gemeente. Het doel van de taskforce is het afstemmen van activiteiten en een 

gecoördineerde en gestructureerde informatievoorziening richting ondernemers. Daarbij wordt o.a. via 

mailto:corona@impactcity.nl
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het Ondernemersportaal en accountmanagement in de gaten gehouden of sectoren/bedrijven tussen 

wal en schip belanden, zoals mogelijk OV-bedrijven, taxi’s, schoonmaakbedrijven en startups. 

 

Arbeidsmigranten  

Het college heeft ook aandacht voor mensen die minder eenvoudig in beeld zijn. Door middel van 

communicatie in de eigen taal en via zelforganisaties proberen we richting onder meer niet-

ingezetenen en ongedocumenteerden (denk aan arbeidsmigranten, sekswerkers, uitgeprocedeerde 

asielzoekers) informatievoorziening en dienstverlening op maat te bieden.  

Haagse Markt 

Uiteraard kunnen de ondernemers op de Haagse markten gebruik maken van de regelingen die de 

landelijke overheid en de gemeente voor ondernemers heeft opengesteld. Het college zal ondernemers 

op de Haagse Markt, zolang de landelijke maateregelen van kracht zijn niet houden aan de 

gemeentelijke regeling die hen verplicht ten minste 50% van de marktdagen aanwezig te zijn. Ook zal 

de afwezigheid niet worden mee geteld bij de gemeentelijke teldagen regeling. 

 
Lange termijn effecten werkgelegenheidsterugval 
Het is nog te vroeg om alle gevolgen voor de werkgelegenheid te overzien. Wij houden rekening met 

een toename van het aantal bijstandsaanvragen en een verhoogde toestroom van mensen die we de 

komende tijd aan het werk moeten helpen. Terwijl werkgevers mogelijk terughoudender zijn met het 

invullen van nieuwe vacatures. Hiervoor moeten we extra inzet plegen om iedereen zo snel mogelijk 

met de juiste dienstverlening te kunnen ondersteunen. We verwachten ook meer druk op de 

schuldhulpverlening en minimavoorzieningen. 

 

Evenementen en congressen 
Er zijn verschillende kleine en grotere evenementen afgelast. Afgelaste evenementen die een financiële 

bijdrage van de gemeente hebben gekregen zijn: 

 St. Patrick’s Day Festival  15 maart 

 Rewire     3-5 april 

 Kingsworld Den Haag   27 april 

 Movies that Matter   20-28 maart 

 Swim Cup The Hague   3-5 april 

Op 19 maart heeft de organisatie van de Invictus Games, die van 9 tot 16 mei zou worden gehouden, 

afgelast.  

Ook zijn congressen en bijeenkomsten geannuleerd. Een deel hiervan wordt nu verplaatst. 

Bijvoorbeeld:  

 Social Impact Summit   25-26 maart ` wordt verplaatst 

 World Press Freedom   22 april  is al verplaatst naar oktober 

 ImpactSummit    24-25 maart,  is al verplaatst naar 15-16 september  

 EUClid Summit    25-26 maart  wordt verplaatst 
 

Over grote evenementen die vanaf mei zijn gepland (zoals de Special Olympics Nationale Spelen, The 
Life I Live Festival en Bevrijdingsdag), moet nog een besluit worden genomen.  

Cultuur  

De financiële effecten op de culturele sector zijn zeer fors. Ondanks de oproep van verschillende 

organisaties aan hun bezoekers om hun geld voor reeds gekochte kaartjes niet terug te vragen, gebeurt 

dit wel. Een deel van de reeds ontvangen inkomsten moet daardoor worden terugbetaald. De horeca 

vormt voor een groot aantal organisaties ook een belangrijke inkomstenbron. Ook de langdurige 

negatieve effecten op het internationale toerisme zijn voor hen een bron van zorg. Het Internationaal 
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bruikleenverkeer is ernstig ontregeld, en leidt mogelijk tot extra kosten voor musea. In G4 verband 

worden gesprekken met de minister gevoerd. De gemeente  houdt contact met alle culturele 

instellingen om de financiële schade in kaart te brengen. 

 

Bibliotheken en gemeentearchief  

De centrale bibliotheek, de wijkbibliotheken en de leeszaal van het Haags Gemeentearchief zijn 

gesloten. Naast het stoppen van de reguliere dienstverlening betekent dit dat alle activiteiten zijn 

geschrapt en dat hiermee een plek wegvalt waar scholieren en studenten normaal gesproken terecht 

konden om te studeren en om gebruik te maken van ICT.   

 
Dienstverlening KCC 

Alle dienstverleningsproducten worden geleverd maar er worden wel prioriteiten aangebracht.  

 Prioriteiten zijn: aangifte van geboorte, aangifte van overlijden en spoedzaken. 

 Spoedzaken kunnen in principe alle producten van het KCC zijn (reisdocument, rijbewijs, 

verhuizing, huwelijk etc.) maar de noodzaak (in tijd) om een bepaald product te verkrijgen 

kan variëren.  

 Openingstijden worden ingeperkt in verband met aflopende vraag en verminderde personele 

capaciteit. 

 Huwelijken die gepland stonden voor de periode tot 6 april in horecagelegenheden zijn 

inmiddels in overleg met de betrokkenen verplaatst of omgeboekt naar gemeentelijke 

locaties (Spui of Leyweg).  

 Binnenkort komt er een duidelijk overzicht op denhaag.nl waarbij wij de klant expliciet 

uitnodigen om digitaal te regelen wat digitaal kan.  

 

Afval en Omgevingsdienst Haaglanden 

De inzameling van huishoudelijk afval gaat ongewijzigd door. De drie afvalbrengstations zijn open 

maar worden overspoeld door grofvuil brengers, dus graag alleen waar het nu echt nodig is.  

afspraken voor het ophalen van grofvuil, tuinafval en bouw- en sloopafval aan huis kunnen worden 

gemaakt en ook daar geldt alleen als t nu echt noodzakelijk is. Er moet rekening gehouden worden met 

langere wachttijden. 

De Haagse Milieuservices (HMS) heeft maatregelen genomen om besmetting van hun medewerkers 

zoveel mogelijk te voorkomen.   

 

De Omgevingsdienst Haaglanden werkt momenteel volledig risicogericht. Per situatie wordt 

beoordeeld of er een inspectie wordt uitgevoerd. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen komt de ODH 

altijd ter plaatse.  

 

Dierenwelzijn 

Veel mensen vinden troost en afleiding bij hun huisdier. Dierenwelzijnsorganisaties als het 

Haags Dierencentrum en de Haagse dierenambulance hebben verschillende maatregelen genomen om 

hun werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Op dit moment is de opvangcapaciteit nog 

toereikend. 

 

Sport 
Sportverenigingen maken zich zorgen maken over hun financiële situatie. Structurele lasten blijven 

immers doorlopen (zoals belastingen, abonnementen en de contributie aan de bond) en 

kantineopbrengsten verdampen. Sportevenementen die voor de komende weken in de agenda stonden 

zijn geannuleerd. NOC*NSF, de rijksoverheid, sportbonden en gemeenten zijn met elkaar in gesprek 

om te bezien welke maatregelen kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar 

grote maatschappelijke functie weer snel kan oppakken. Een aandachtspunt is de toegankelijkheid van 

gesloten sportvelden (van sportverenigingen) en de gebruikmaking ervan door grotere groepen 

waardoor afwijking van de richtlijnen van het RIVM aan de orde is. 
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De horeca vormt ook voor sportverenigingen een belangrijke inkomstenbron. Met het Rijk zijn we in 

gesprek om tot oplossingen te komen. 

 

Openbaar Vervoer  

Het gebruik van het OV is zeer sterk teruggelopen. HTM heeft meer dan 75% minder reizigers dan 

normaal. Daarom is besloten om, net als bijvoorbeeld de NS, de dienstverlening af te schalen naar de 

basisdienstverlening. Dat betekent dat de dienstregeling in stand blijft maar het aantal ritten omlaag 

gaat. HTM wil op alle tram- en buslijnen minstens twee keer per uur blijven rijden. Zodat mensen in 

de vitale sectoren naar hun werk kunnen, mantelzorgers kunnen reizen en de bereikbaarheid in stand 

blijft. Deze maatregelen zijn in overleg met de gemeente besloten, en het College is de HTM 

medewerkers zeer dankbaar voor het willen garanderen van de basisdienstverlening. Voor het actuele 

beeld van de dienstregeling kunt u terecht op de websites van HTM, EBS en Arriva.  

Parkeren  

Er ligt een zware druk op zorgmedewerkers. Door het teruglopen van de dienstverlening van het 

openbaar vervoer wordt het niet makkelijker voor hen om op hun werk te komen. Om deze reden zijn  

zorgmedewerkers waarvoor dat nodig is tijdelijk vrijsteld  van parkeerbelasting. Een voorziening om 

dit snel en praktisch te regelen is op zeer korte termijn gereed.   

Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd. Daarom zal op iedere mantelzorgvergunning 

automatisch 50 uur parkeertegoed gratis bijgeschreven worden.    

 

Bevoorrading supermarkten   

Het is essentieel dat de winkels waar levensmiddelen worden verkocht bevoorraad kunnen worden. 

Het college treft praktische maatregelen zodat dit te allen tijde, dus ook buiten de reguliere 

venstertijden, mogelijk is. Dit geldt ook voor het zogenaamde pollergebied.  

 

Invloed op de bouwactiviteiten in Den Haag.   

Zowel voor de bouw- als civieltechnische projecten waar de gemeente Den Haag opdrachtgever is, 

alsmede voor projecten waarvan derden (ontwikkelaars, bouwers) opdrachtgever zijn.  Op dit moment 

hebben wij geen informatie dat bouwprojecten volledig zijn stilgelegd. Als gevolg van het gebrek aan 

personeel en materieel zijn wel de eerste signalen van verminderde activiteiten op bouwplaatsen 

waarneembaar. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, is nu nog niet te zeggen. Wij blijven de situatie 

scherp monitoren. 

 

Tot slot 

Het college heeft gemerkt dat er bij de stad en bij u als gemeenteraad vele vragen zijn die vragen om 

antwoorden. Alle instanties, RIVM, GGD, het kabinet, wij als dagelijks bestuur zetten alles op alles om 

die antwoorden te geven. Ook in het besef dat vele zaken onbekend zijn. Ook uw raad heeft vele vragen 

gesteld die we uiteraard volgens de afgesproken regels gaan beantwoorden. Uw informatierecht staat 

natuurlijk niet ter discussie, toch wil het college een beroep doen om het aantal schriftelijke vragen te 

beperken tot het noodzakelijke, ook rekening houdend met het feit dat we de beschikbare capaciteit 

hoog nodig hebben en dat bovendien diverse vragen gaan over zaken die niet tot het domein van de 

gemeente behoren. 

Veel moet nog worden uitgewerkt en vele zaken vereisen scherpe analyses, wat werkt, wat werkt niet. 

Ook de verhouding Rijk-gemeente is een punt van aandacht en nadere verkenning. Zeker ook 

financieel. Goed om te beseffen dat het Rijk alles op alles gaat zetten om de zaak financieel te stutten; 

de financiële situatie bij de lokale overheden is elementair anders ten opzichte van het Rijk. Iedereen 

zal over eigen schaduwen heen moeten springen. Kern is dat wij het besef hebben dat wij uit deze crisis 

zullen komen, hoewel slechts pas ruim een week oud en waarschijnlijk nog lang niet voorbij. Wij zullen 

er onze uiterste best voor gaan doen. 
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Wij willen graag met uw raad in gesprek hoe wij de komende tijd met u in gesprek gaan om u te 

informeren over de voortgang maar zeker ook hoe wij ons als gemeente kunnen en moeten 

positioneren in dit voor iedereen cruciale proces.  

Tenslotte wil het college zijn diepe respect uiten voor allen die zich inzetten, om de samenleving zo 

goed als het kan en in al zijn geledingen draaiend, werkbaar en menselijk te houden. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat als we ons houden aan de maatregelen, elkaar helpen waar nodig, we verstandig 

omgaan met de omstandigheden, we dit samen kunnen en onze stad straks weer volop in bedrijf is. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 

 


