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Coronadashboard
Laatste update

21 jul 20

Van data naar inzicht in de strijd tegen COVID-19

Welkom bij het Coronadashboard van de gemeente Arnhem. Dit dashboard is opgesteld 
om inzicht te verschaffen in relevante ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Het Covid-
19 virus heeft een grote impact op verschillende onderdelen van de Arnhemse 
samenleving. 

Om de gevolgen van het Covid-19 virus voor de gemeente Arnhem in kaart te brengen, 
zijn de meest relevante indicatoren van de verschillende onderdelen samengevat in dit 
dashboard. Uiteraard zijn er nog vele andere onderdelen van de Arnhemse samenleving 
die de effecten van de coronacrisis ondervinden. De indicatoren in dit dashboard zijn 
geselecteerd op basis van relevantie en beschikbaarheid van de data. * Let op: omdat 
het dashboard zo actueel mogelijke gegevens presenteert, zijn sommige gegevens 
nog niet volledig en daarom nog voorlopig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Wmo- 
en Jeugdwetgegevens en enkele gegevens over werk en inkomen.

De data in dit dashboard worden tweewekelijks ververst. Omdat de data vanuit 
verschillende bronnen komt, kan de peildatum per bron verschillen. De meest recente 
peildatum en bronvermelding van alle data opgenomen in dit dashboard zijn te vinden 
op de laatste pagina. Daarnaast zullen we de inhoud van het dashboard continu blijven 
aanpassen in lijn met relevante ontwikkelingen en beschikbare data. 

Suggesties voor aanvullende indicatoren zijn van harte welkom. Voor vragen, suggesties 
en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderzoek@arnhem.nl.

mailto:onderzoek@arnhem.nl
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Coronadashboard
Laatste update

21 jul 20
De coronacrisis heeft op allerlei aspecten van onze samenleving een impact. Dit dashboard presenteert verschillende cijfers op onderstaande terreinen, om een inschatting te kunnen maken van die impact.

Economie - consumenten
Het Covid-19-virus heeft een enorme impact op de Nederlandse en dus ook Arnhemse economie. Het consumentenvertrouwen maakte in april en mei 2020 de grootste daling ooit door. In juni lijkt het iets minder negatief te worden. Ook de 
koopbereidheid lijkt na een dip in april en mei weer langzaam op te krabbelen. Een Gelderse doorvertaling van de CPB-scenario's verwacht een daling van de BBP tussen de 1 en 8% in 2020. Op de Arnhemse  huizenmarkt zien we in mei en 
juni een daling van de gemiddelde vraagprijs, alsook een stijging in het aantal aangeboden woningen.

Economie - ondernemers en bedrijven
Het ondernemersvertrouwen is aan het dalen. Bijna de helft van de ondernemers verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. In Arnhem zijn 3909 Tozo 1 aanvragen 
gedaan. 37% van de zzp'ers zegt dat de voortgang van zijn/haar bedrijf wordt bedreigd (peiling 17 april - 3 mei).  Met name ondernemers in de sector logies-, maaltijd en drankverstrekking zijn pessimistisch. In de sectoren groothandel, 
detailhandel en zakelijke dienstverlening worden ook veel Arnhemse banen bedreigd. Het CBS meldt op 9 juni wel dat ondernemers zich iets minder zorgen maken. 

Economie - arbeidsmarkt
Door de crisis zal het werkloosheidspercentage stijgen: in het gunstigste scenario zal dat rond de 4% liggen, in het slechtste scenario loopt het op richting 9%. Er is een toename van het aantal ww-uitkeringen in Arnhem, vooral in de maand 
april was er een hoge instroom aan ww-uitkeringen.  Het aantal openstaande vacatures is flink gedaald, vooral in de horeca. Er zijn ook sectoren waar juist het aantal vacatures licht stijgt, bijvoorbeeld in de ICT, onderwijs en bouw.

Werk en Inkomen
Het aantal huishoudens in bijstand is sinds het begin van maart toegenomen. Wel zien we dat het aantal bijstandsaanvragen afneemt in de laatste weken. Het aantal toegekende bijstandsaanvragen in mei en juni liggen lager dan in dezelfde 
periode van 2019. Ook het aantal inwoners met een toewijzing voor schulddienstverlening loopt op. 

Welzijn, zorg en veiligheid en persoonlijk welbevinden
We zien een daling in de meeste vormen van geregistreerde criminaliteit, maar het aantal meldingen overlast is toegenomen sinds maart. De laatste twee maanden lijkt ook het totaal aantal misdrijven weer iets op te lopen.  Ten opzichte van 
vorig jaar zien we geen toename in het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis. Het aantal anonieme meldingen ligt wel wat hoger dan in 2019. Wat betreft Wmo lijkt er een voorzichtige daling te zijn ingezet in het aantal toewijzingen. 
Het aantal Jeugdwettoewijzingen lijkt sinds maart af te nemen.  Uit een peiling onder meer dan 3.000 Gelderlanders in de periode 19-25 juni blijkt dat het persoonlijk welbevinden weer toeneemt. Ongeveer twee op de tien Gelderlanders 
zegt in deze peiling sinds de corona-uitbraak vaker gestrest te zijn en vaker eenzaam te zijn. In april was dat nog ongeveer drie op de tien. Eerder kwam al naar voren dat het coronavirus een grotere (negatieve) psychologische en sociale 
impact had op vrouwen, jongeren en praktisch opgeleiden. 

Fysiek
De mobiliteit is enorm afgenomen tijdens de crisis. Er is minder gemotoriseerd verkeer en er wordt minder gebruik gemaakt van het ov. Mensen blijven nog wel fietsen, al ligt het aantal fietsers wel lager dan vorig jaar. Doordat er minder 
gereden wordt, is de luchtkwaliteit (uitstoot CO2) rondom Arnhem veel beter dan normaal. De inschatting is dat het totaal van de broeikasgasuitstoot in Gelderland met ruim 10% is gedaald.

Financiële impact en risico's
Op dit moment is de inschatting dat de gemeente Arnhem €9 miljoen als compensatie zal ontvangen van het rijk. Dit bedrag helpt de extra kosten ten gevolge van de coronacrisis op te vangen. De gemeente Arnhem schat bij de begroting 
en het jaarverslag welke risico's de gemeente loopt.  De gemeente houdt daarvoor financiële buffers aan. Door de coronacrisis loopt de gemeente meer risico's tot een totaal bedrag van €5,1 miljoen euro.
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Covid-19
Covid-meldingen Arnhem (RIVM)

415
19 jul 20

Ziekenhuisopnamen Arnhem (RIVM)

67
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Cumulatief aantal meldingen Covid-19 in Arnhem
(RIVM)
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Covid-19

Het aantal gemelde patiënten bij de 
GGD en in ziekenhuizen opgenomen 
patiënten met het coronavirus vlakt de 
afgelopen weken af. Deze trend is 
vergelijkbaar op landelijk niveau. De 
sterfte in verpleeghuizen en andere 
institutionele huishoudens daarentegen 
is bijna twee keer hoger dan het 
gemiddelde eerder dit jaar. De 
afgelopen weken komen er nauwelijks 
meldingen of ziekenhuisopnamen bij.  
De aandachtsgebieden per gemeente 
met betrekking tot het coronavirus zijn 
op basis van openbare bronnen van het 
CBS en het RIVM in beeld gebracht door 
EIFFEL. Deze visualisatie biedt een 
voorspelling van potentiële 
aandachtsgebieden binnen de 
gemeente. De score is een gemiddelde 
van 5 indicatoren: het percentage 
65+ers, langdurig zieken, risico op 
angst/depressie, risico op eenzaamheid 
en de bevolkings-adressendichtheid.

Cumulatief aantal ziekenhuisopnamen Covid-19 in
Arnhem (RIVM)
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Economie - consumenten

Prognose ontwikkeling BBP per scenario (CPB Gelderland)
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Consumenten

Het Covid-19-virus heeft een 
enorme impact op de Nederlandse 
en dus ook Arnhemse economie. 
Over de economie in de komende 
twaalf maanden zijn consumenten 
nog nooit zo negatief geweest als 
in mei en juni 2020 ('economisch 
klimaat' van -52). Het 
consumentenvertrouwen is van -2 
in maart naar -31 in mei gedaald, 
de grootste daling ooit. In juni lijkt 
het iets minder negatief te worden, 
namelijk -27. Ook de 
koopbereidheid lijkt na een dip in 
april en mei (-17) weer langzaam 
op te krabbelen naar een index van 
-11. Een Gelderse doorvertaling 
van de CPB-scenario's verwacht 
een daling van de BBP tussen de 1 
en 8% in 2020. Op de Arnhemse  
huizenmarkt zien we in mei en juni 
een daling van de gemiddelde 
vraagprijs, alsook een stijging in 
het aantal aangeboden woningen.
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Economie - ondernemers
Ondernemers

In Arnhem zijn 3909 aanvragen voor Tozo 1 
gedaan, de overbruggingsregeling om 
ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. Het aantal NOW-aanvragen 
ligt in Arnhem op 1.124 (per 3 juni). De 
regio Midden-Gelderland staat met 2.169 
aanvragen op plek 20 van 35 
arbeidsmarktregio's. De meeste aanvragen 
komen van bedrijven met minder dan 10 
medewerkers. Aanvragen komen vooral van 
bedrijven uit de sectoren horeca en 
catering, detailhandel en overige 
commerciële dienstverlening. Het 
verwachte omzetverlies is het hoogst in de 
sectoren horeca en catering (81%), cultuur 
(78%) en zorg en welzijn (75%). Het 
ondernemersvertrouwen is aan het dalen. 
Zzp'ers zijn extra kwetsbaar door de crisis. 
37% van de zzp'ers zegt eind april/begin 
mei dat de voortgang van zijn/haar bedrijf 
wordt bedreigd. In Arnhem zijn de meeste 
van de ruim 10.000 zzp'ers aan het werk in 
de specialistische dienstverlening en de 
gezondheidszorg.  In het aantal 
faillissementen in de regio is nog geen 
duidelijke trend waar te nemen.

Aantal zzp'ers (jan-19) per sector in Arnhem
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Economie - bedrijven
Bedrijven

Uit een peiling onder meer dan 1.300 
ondernemers in Gelderland (17 april tot en 
met 3 mei) blijkt dat een aanzienlijk deel 
van de ondernemers zich zorgen maakt 
over de voortzetting van het bedrijf. Met 
name ondernemers in de sector logies-, 
maaltijd en drankverstrekking zijn 
pessimistisch. In de sectoren groothandel, 
detailhandel en zakelijke dienstverlening 
worden ook veel Arnhemse banen 
bedreigd. Het CBS meldt op 9 juni wel dat 
ondernemers zich iets minder zorgen 
maken. Uitzendkrachten en flexwerkers zijn 
extra kwetsbaar tijdens slechte 
economische tijden. In Arnhem werken circa 
5.500 uitzendkrachten. 11 bedrijven met 
meer dan 100 medewerkers en meer dan 
30% uitzendkrachten hebben meer dan 
2.000 uitzendkrachten in dienst.

10 grootste bedrijven Arnhem
(aantal mdw)
 

Sector

Alliander
Centraal Bureau Siza
EW Cleaning Operations B.V.
Hago Nederland B.V.
PostNL Productie B.V.
Scalabor B.V.
TenneT TSO B.V
VGZ Organisatie B.V.
Willemsen-de Koning Groep B.V.
Ziekenhuis Rijnstate, locatie
Arnhem

Nutsbedrijven
Gezondheidszorg
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Vervoer, opslag en communicatie
Industrie/Delstoffenwinning
Nutsbedrijven
Financiële instellingen
Vervoer, opslag en communicatie
Gezondheidszorg
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Totaal aantal
medewerkers

B.V. Exploitatiemaatschappij Gelredome
Borgesius Arnhem B.V.
CBR
DHL
DHL Parcel B.V.
Enexis
Munckhof Taxi Arnhem
Securitas Beveiliging B.V.
TenneT TSO B.V
Vitens, kantoor Arnhem
Willemsen-de Koning Groep B.V.

100-199
100-199
100-199
100-199
200-499
100-199
200-499
200-499
>1000
500-799
>1000
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Economie - arbeidsmarkt

Progonose ontwikkeling werkloosheidspercentage (CPB
Gelderland)
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Arbeidsmarkt

Door de crisis zal het 
werkloosheidspercentage stijgen: 
in het gunstigste scenario van de 
prognoses van het CPB Gelderland 
zal dat rond de 4% liggen, in het 
slechtste scenario loopt het op 
richting 9%. Het 
werkloosheidspercentage in 
Nederland zien we oplopen van 
2,9% in maart 2020 naar 4,3% in 
juni 2020. Ook is een toename van 
het aantal ww-uitkeringen in 
Arnhem waar te nemen, vooral in 
de maand april was er een hoge 
instroom aan ww-uitkeringen. Het 
aantal openstaande vacatures is 
flink gedaald, vooral in de horeca. 
Er zijn ook sectoren waar juist het 
aantal vacatures licht stijgt, 
bijvoorbeeld in de technische 
beroepen, ICT, onderwijs en bouw.

Openstaande vacatures per sector in Gelderland
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Werk en inkomen
Aantal inwoners met
schulddienstverlening

773
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Werk en inkomen

Het aantal huishoudens in bijstand is 
sinds het begin van maart 
toegenomen. Wel zien we dat het 
aantal bijstandsaanvragen afneemt in 
de laatste weken. Het aantal 
toegekende bijstandsaanvragen in 
mei en juni liggen lager dan in 
dezelfde periode van 2019. Ook het 
aantal inwoners met een toewijzing 
voor schulddienstverlening loopt op. 
De instroom van pw-uitkeringen voor 
de maanden maart en april 2020 is 
gestegen ten opzichte van dezelfde 
maanden in 2019, terwijl de uitstroom 
van deze uitkering lager is in 2020 ten 
opzichte van 2019.

Aantal bijstandsaanvragen per week
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Welzijn - zorg en veiligheid
Aantal meldingen en
adviezen Veilig Thuis
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Zorg en veiligheid

We zien een daling in de meeste 
vormen van geregistreerde 
criminaliteit, maar het aantal 
meldingen overlast is 
toegenomen sinds maart. De 
laatste twee maanden lijkt ook 
het totaal aantal misdrijven weer 
iets op te lopen.  Ook zijn er 
zorgen om de veiligheid 
binnenshuis. Ten opzichte van 
vorig jaar zien we geen toename 
in het aantal meldingen en 
adviezen bij Veilig Thuis. Het 
aantal anonieme meldingen ligt 
wel wat hoger dan in 2019. Wat 
betreft Wmo lijkt er een 
voorzichtige daling te zijn 
ingezet in het aantal 
toewijzingen. Het aantal 
Jeugdwettoewijzingen lijkt sinds 
maart af te nemen. Let op: de 
meest recente Wmo- en 
Jeugdwetcijfers zijn nog niet 
volledig en moeten dus als 
voorlopig worden beschouwd.
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Welzijn - persoonlijk welbevinden
Persoonlijk welbevinden
Uit een peiling onder meer dan 
3.000 Gelderlanders in de periode 
19-25 juni blijkt dat het 
persoonlijk welbevinden weer 
toeneemt. Ongeveer twee op de 
tien Gelderlanders zegt in deze 
peiling sinds de corona-uitbraak 
vaker gestrest te zijn en vaker 
eenzaam te zijn. In april was dat 
nog ongeveer drie op de tien. 
Jongeren geven aan dat zij zich 
sinds de corona-uitbraak vaker 
eenzamer voelen, maar de 
ervaarde toegenomen stress is in 
de afgelopen maanden enorm 
afgenomen. Er zijn ook positieve 
ontwikkelingen. Zo is bijna de 
helft is van mening dat mensen 
elkaar sinds de corona-uitbraak 
meer helpen dan voorheen. Ook 
zeggen vier op de tien 
Gelderlanders zich veel minder 
gehaast te voelen, maar een 
kwart van de Gelderlanders is het 
met deze stelling (helemaal) niet 
eens.

Ik voel me minder gehaast sinds de corona uitbraak
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Mensen helpen elkaar meer dan voorheen
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Ik ben vaker gestresst sinds de corona uitbraak
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Ik voel mij eenzamer sinds de corona uitbraak
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Fysieke omgeving

Aantal motorvoertuigen
Pleij

77.250
vrijdag 3 juli 2020

Indexcijfer aantal fietsers
Pleij (2019 = 100)

115
zondag 31 mei 2020

Aantal motorvoertuigen Pleij (gem. per
werkweek)
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Fysieke omgeving

De mobiliteit is enorm afgenomen 
tijdens de crisis. Er is minder 
gemotoriseerd verkeer en er 
wordt minder gebruik gemaakt 
van het ov. Mensen blijven nog 
wel fietsen, al ligt het aantal 
fietsers wel lager dan vorig jaar. 
Doordat er minder gereden wordt, 
is de luchtkwaliteit (uitstoot CO2) 
rondom Arnhem veel beter dan 
normaal. De inschatting is dat het 
totaal van de broeikasgasuitstoot 
in Gelderland met ruim 10% is 
gedaald.  In mei en juni is 
daarentegen weer een forse 
toename van het aantal 
motorvoertuigen waar te nemen.

Luchtvervuiling - gemiddeld NO2 uitstoot (µg/m3) per locatie
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januari februari maart april mei juni

Locatie Eusebiusbuitensingel Nieuwe plein Schuytgraaf Sonsbeeksingel Velperweg
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Financiële impact gevolgen Coronacrisis

61
Aantal onderwerpen 
met financiële impact

Aantal onderwerpen met financiële impact per thema

0

10

20

30

A
an

ta
l o

nd
er

w
er

pe
n

Meedoen in socialer
Arnhem:

Genieten van een nog
mooier Arnhem

Open en verantwoord
besturen

Meedoen in duurzamer
Arnhem:

27

19

10

5

Risico's meegenomen in risicoprofiel?

41

20

Ja Nee

- € 11,3 mln
Harde afwijkingen in 2020 (landen in turap 2)

- € 2,1 mln
Verwachte afwijkingen begroting 2021

Financiële impact

De gemeente Arnhem heeft de 
eerdere inschattingen van de 
financiële impact van de 
coronacrisis geactualiseerd. De 
financiële gevolgen daarvan zijn 
opgenomen op deze pagina. Het 
rijk heeft toegezegd de extra 
kosten voor de gemeenten te 
betalen. Het overleg tussen het 
Rijk en de gemeenten over 
compensatie van coronakosten 
is nog niet afgerond. Op dit 
moment is de inschatting dat de 
gemeente Arnhem €9 miljoen als
compensatie zal ontvangen. Dit 
bedrag helpt de extra kosten ten 
gevolge van de coronacrisis op 
te vangen. 
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Risicoprofiel coronacrisis

41
Aantal risicogebeurtenissen

Aantal risico's gekwantificeerd

29

12

Gekwantificeerd Niet gekwantificeerd

Risicokaart: aantal risico's per geld en kans score

Totaal risico's per programma

S06 Participatie en armoedebestrijding

S07 Zorg

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën

S11 Ruimtelijke ontwikkeling

S03 Economie

S08 Welzijn en inclusie

S12 Wonen en leefomgeving

R1 Veiligheid

R3 Economie

S09 Gezondheid en sport

S02 Bereikbaarheid

S04 Onderwijs

6
6

5
5

3
3
3

2
2
2

1
1

Risico's met de grootste impact
Risico's met de grootste impact
 

Extra locaties beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor inwoners zonder corona
Gevolgen beperktere toetsing nieuwe contracten zorgaanbieders
Grotere zorgvraag na crisis
Omzetderving Scalabor
Schulddienstverlening
Toename fraude
Wegvallen inkomsten sportverenigingen

Risicoprofiel

De gemeente Arnhem schat bij de 
begroting en het jaarverslag welke 
risico's de gemeente loopt.  De 
gemeente houdt daarvoor 
financiële buffers aan. Ook met 
betrekking tot de coronacrisis zijn 
deze risico's ingeschat. Door de 
coronacrisis loopt de gemeente 
meer risico's tot een totaal bedrag 
van €5,1 miljoen euro.

- € 5,1 mln
Simulatie benodigd weerstandsvermogen (zekerheidsperc. 90%)
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Gebruikte bronnen

Covid-19
Indicator Bron Laatste meetdatum

Meldingen
Meldingen per 100.000
Ziekenhuisopname
Ziekenhuisopname per 100.000

RIVM
RIVM
RIVM
RIVM

19 jul 20
19 jul 20
19 jul 20
19 jul 20

Economie en Werk & inkomen
Indicator
 

Bron Laatste meetdatum

% gelderse bedrijven voortzetting bedreigd

% Gelderse ondernemers dat verwacht dat de
coronacrisis de voortzetting bedreigt (april)
Aantal uitzendkrachten in Arnhem
Aanvragen tozo 1 (Arnhem)
Aanvragen tozo 2 (Arnhem)
Arnhemse bedrijven >100 medewerkers en >30%
uitzendkrachten
Bijstand
CPB scenario 1
CPB scenario Gelderland
Faillissementen (Arnhem/Nijmegen)
NOW-aanvragen t/m 3 juni
Ondernemersvertrouwen
Ontwikkeling particuliere consumptie
Openstaande vacatures
Openstaande vacatures (Midden-Gelderland)
Werkgelegenheid (banen)
Werkloosheid
Woningmarkt
Ww-uitkeringen
Zzp'ers

enquête VNO-NCW Midden, provincie
Gelderland, MKB Nederland Midden, Oost-NL
enquête VNO-NCW Midden, provincie
Gelderland, MKB Nederland Midden, Oost-NL
Provinciale werkgelegenheidsenquete (PWE)
Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
Provinciale werkgelegenheidsenquete (PWE)

Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
Uwv
Provincie Gelderland
CBS
Huisenzoeker.nl
Uwv
Provincie Gelderland/Gemeente Arnhem

1 apr 20

1 apr 20

1 jan 19
31 mei 20
14 jul 20
1 jan 19

28 jun 20
1 jan 21
1 jan 19
30 jun 20
3 jun 20
30 jun 20
30 jun 20
31 mrt 20
30 jun 20
1 jan 19
30 jun 20
30 jun 20
30 jun 20
1 jan 19

Zorg, Welzijn en veiligheid
Indicator Bron

 

Laatste meetdatum

Schulddienstverlening
Toewijzingen Jeugdwet
Toewijzingen WMO
Inzet Spoedeisende Zorg maart
(SEZ)
Welzijn (Gelderland)
Veiligheid
Meldingen en adviezen Veilig
Thuis

Gemeente Arnhem (DWH)
Gemeente Arnhem (DWH)
Gemeente Arnhem (DWH)
Jeugdbescherming
Gelderland
Onderzoek RIVM/GGD
Politie
Veilig Thuis

20 jul 20
20 jul 20
20 jul 20
30 jun 20

25 jun 20
30 jun 20
5 jul 20

Financiële risico's
Indicator Bron Laatste meetdatum

Financiële impact coronacrisis Gemeente Arnhem Juli

Fysieke omgeving
Indicator Laatste meetdatum

Fietsverkeer Gelderland werkdag (maart 2019=100)
Motorvoertuigen Pleij (gem. per werkweek

zondag 31 mei 2020
vrijdag 3 juli 2020


