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In het begin van de coronacrisis was de aandacht heel begrijpelijk 
vooral gericht op de korte termijn en op de aanpak van acute 
problemen en knelpunten. Maar naast en na de aanpak van directe 
gevolgen, dient er ook gereageerd te worden op eventuele effecten 
op de langere termijn. Door het monitoren van de korte- en 
langetermijngevolgen kan het beeld van de effecten van de 
coronacrisis op Almere verder worden uitbreid en kan er meer 
trendmatig inzicht worden gegeven. 
De Monitor Coronacrisis brengt relevante trends en ontwikkelingen 
als gevolg van de coronacrisis in Almere in beeld. De monitor is 
geen kant-en-klaar product, maar zal zich de komende tijd verder 
ontwikkelen. De focus van de statistische informatie ligt nu 
begrijpelijkerwijs nog op de korte termijn. Gaandeweg zullen 
gegevens worden toegevoegd die een beeld geven van de 
ontwikkelingen op de lange termijn.
In de monitor ziet u dat sommige cijfers heel recent zijn en andere 
wat minder. Dat komt omdat sommige bronnen wekelijks of zelfs 
dagelijks cijfers bekend maken en andere maandelijks of per 
kwartaal.

De informatie is verdeeld over de volgende thema’s:
• Algemeen
• Samenleving
• Openbare orde en veiligheid
• Zorg en ondersteuning
• Onderwijs en kinderopvang
• Economie, werk en inkomen

In deze versie zijn de volgende onderwerpen geactualiseerd:
• Aantal inwoners van Almere in ziekenhuis opgenomen vanwege 

COVID-19
• Aantal bevestigde COVID-19 besmettingen in Almere 
• Aantal overledenen in Almere per week in 2020
• Aantal overledenen in Flevoland per week in 2020
• Aantal waarschuwingen en sancties vanwege overtreding tijdelijke 

noodverordening per week (vanaf 27 maart)

• Meldingen van aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers in Almere (cumulatief per week) 

• Aantal lopende bijstandsdossiers per dag
• Aantal vacatures in Almere en omgeving aangeboden via werk.nl
• Aantal faillissementen (incl. eenmanszaken) per week in Flevoland 

in 2020
• Ontwikkeling van het aantal incheck-transacties met een OV-

chipkaart in het stad- en streekvervoer 
• Verandering aantal inchecktransacties bus- en streekvervoer in 

2020 t.o.v. 2019
• Verwachting onder Nederlandse ondernemers over ontwikkeling 

economische situatie komende drie maanden
• Verwachting consumenten over de economische situatie in de 

komende 12 maanden (landelijk)
• Aantal vierkante meter uitgegeven grond, 2019-april 2020

Nieuw in deze versie van de monitor zijn volgende onderwerpen:
• Gevolgen lockdown voor bewegen, eetpatroon en gevoelens van 

eenzaamheid
• Maatregelen die Almeerders zelf nemen om besmetting te 

voorkomen 
• Aantal meldingen per week over afvaldumpingen, 2020 vergeleken 

met 2019
• Stand van zaken afhandeling Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandig Ondernemers in Almere 
Vervallen zijn de grafieken:
• Aantal personen die hebben gevraagd om een plek in de 

nachtopvang maar voor wie geen plaats was
De gegevens worden niet meer op deze manier bijgehouden.

• Aantal aanvragen per week Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers in Almere 
Is vervangen door een overzicht over de stand van zaken afhandeling 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 

De monitor is bijgewerkt tot en met 12 mei.
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Bron: COVID-19 enquête (2020) GGD Flevoland.

Gevolgen lockdown voor bewegen, eetpatroon en gevoelens van 
eenzaamheid

In april hielden GGD-en en RIVM een online 
enquête. Uitkomsten kunnen niet zonder meer 
vertaald worden naar de Almeerse 
volwassenen. Omwille van snelheid is gekozen 
voor een open uitnodiging via sociale media en 
internet. Een dergelijke methode bereikt vooral 
mensen die iets kwijt willen over het 
onderwerp. Ruim 1.600 Almeerders vulden de 
enquête in.
Sinds de lockdown van half maart beweegt 
meer dan de helft van de Almeerders minder. 
Een derde voelt zich eenzamer dan voorheen. 
Twee op de tien Almeerders zijn minder gezond 
gaan eten.
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wast de handen meer dan 10 keer per dag
houdt 1,5 meter afstand

wast de handen minimaal 20 seconden per keer
gebruikt papieren zakdoek

hoest of niest in elleboog
bezoekt geen ouderen

bezoekt geen kwetsbaren
beperkt bezoek thuis
schudt geen handen

Bron: COVID-19 enquête (2020) GGD Flevoland.

Maatregelen die Almeerders zelf nemen om besmetting te
voorkomen

Bijna iedereen beperkt het bezoek thuis, aan 
ouderen of aan kwetsbare mensen. Handen 
worden niet meer geschud. 
Maatregelen die moeilijker vol te houden 
blijken, zijn het (altijd) 1,5 meter afstand 
houden en minimaal 20 seconden handen 
wassen.
Door een andere vraagstelling zijn de 
uitkomsten niet te vergelijken met een eerdere 
vragenlijst van de GGD Flevoland over dit 
onderwerp eind maart.
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Aantal inwoners van Almere in ziekenhuis opgenomen (geweest) 
vanwege COVID-19

Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners 
van Almere  vanwege COVID-19 is de afgelopen 
dagen redelijk gelijk gebleven.
Op 12 mei waren er 121 inwoners van Almere 
opgenomen (geweest) in het ziekenhuis 
vanwege COVID-19.
Per 100.000 inwoners is het aantal 
ziekenhuisopnames vanwege COVID-19 in 
Almere iets minder dan landelijk: 57 
Almeerders tegenover 65 Nederlanders.

392

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Bron: RIVM

Aantal bevestigde COVID-19 besmettingen in Almere Op 12 mei waren er  voor zover bekend 392  
Almeerders besmet met COVID-19. Per 100.000 
Almeerders waren dat er 185. Landelijk waren 
er  247 mensen besmet per 100.000 inwoners.
Het aantal bevestigde besmettingen geeft een 
onvolledig beeld, omdat alleen kwetsbare 
groepen met klachten en zorgverleners worden 
getest door het RIVM en de GGD. 
Van 31 maart t/m 7 april zijn er geen cijfers 
bekend.
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Aantal Almeerders overleden aan COVID-19 (geregisteerde
besmettingen) 

Voor zover bekend zijn er tot en met 12 mei in 
totaal 18 inwoners van Almere overleden aan de 
gevolgen van COVID-19. Het betreft 
sterfgevallen waarbij coronabesmetting 
officieel is vastgesteld.
Omdat niet alle overledenen in Nederland 
getest zijn op COVID-19, zijn de werkelijke 
aantallen aan corona overleden personen 
waarschijnlijk hoger. Door naar het totaal 
aantal overledenen per week te kijken ontstaat 
een completer beeld van de mogelijke 
sterfgevallen als gevolg van COVID-19.
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Aantal overledenen in Almere per week in 2020

Aantal per week Gemiddelde eerste 10 weken

In Almere zijn in de week van 13 t/m 19 april 
(week 16) in totaal 34 mensen overleden (alle 
doodsoorzaken). Dit aantal ligt ver boven het 
gemiddelde van de eerste tien ‘corona-vrije’ 
weken. Een week later is het aantal 
sterfgevallen wat lager, maar ligt met 27 nog 
altijd boven het gemiddelde. In de week van 27 
april t/m 3 mei is het aantal overlijdens weer 
vrijwel gelijk een het gemiddelde van de eerste 
10 weken.
De plotselinge stijging in week 16 heeft geen 
duidelijke oorzaak. Een relatie met de corona-
epidemie ligt voor de hand, maar kan niet 
worden aangetoond.
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Aantal overledenen in Flevoland per week in 2020

Aantal Flevoland Gemiddelde eerste 10 weken

Gedurende de hele maand april overlijden er 
elke week meer Flevolanders dan het 
gemiddelde van de eerste tien weken van dit 
jaar. Vooral in week 16 (13 t/m 19 april) ligt het 
aantal overlijdens duidelijk hoger. Dit komt 
overeen met de piek die in dezelfde week in 
Almere te zien is. 
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Sinds 27 maart handhaven lokale overheden op 
overtredingen van de beperkende maatregelen 
in verband met het coronavirus.
De afdeling Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving waarschuwt eerst. Bij negeren of 
herhaalde waarschuwing kunnen ze een boete 
uitdelen.
In de meivakantie deelden handhavers weer iets 
meer waarschuwingen uit, maar daalde het 
aantal boetes voor de tweede maal op rij.

Sinds het instellen van de beperkende 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, 
is het aantal dumpingen van afval sterk 
toegenomen. Dit wordt treffend geïllustreerd 
door de ontwikkeling van het aantal meldingen 
over dumpingen.
Vanaf week 11 (de week van 9 t/m 15 maart) is 
het aantal meldingen per week fors hoger dan 
in dezelfde periode in 2019. In de week van 4 
t/m 10 mei (week 19) bedroeg het aantal 
meldingen maar liefst 723, bijna een 
verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde week 
een jaar eerder.
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Aantal waarschuwingen en sancties vanwege overtreding tijdelijke 
noodverordening per week (vanaf 27 maart)
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Aantal meldingen per week over afvaldumpingen, 2020 vergeleken 
met 2019
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De politie registreert bij misdrijven of er sprake 
was van huiselijk geweld. In maart ging het om 
24 gevallen. Dat is minder dan in februari (34) 
en januari (35), maar iets meer dan in maart 
2018 (18).
Landelijk registreerde de politie in maart dit 
jaar 13% minder incidenten waarbij Veilig Thuis 
ingelicht moest worden dan in maart 2019.
In de week van 15 mei worden de cijfers over de 
maand april gepubliceerd.
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Aantal meldingen huiselijk geweld in Almere
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Totaal aantal kinderen in opvang bij kinderdagverblijven

opvang 0-2 jaar opvang 2-4 jaar nachtopvang buitenschools

Kinderen kunnen opgevangen worden op school 
of op kinderdagverblijven als hun ouders een 
vitaal beroep hebben of als de kinderen in een 
kwetsbare situatie verkeren.
Op 21 maart werden in totaal 105 kinderen 
opgevangen bij een van de 13 door de gemeente 
gesubsidieerde partners voor voorschoolse  
educatie. Op 21 april geldt dit voor 202 
kinderen. Het is voor de kinderopvang niet 
bekend of deze kinderen vanwege het vitale 
beroep van de ouders of vanwege 
kwetsbaarheid opgevangen worden.
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Bron: Gemeente Almere - Afdeling Sport, Cultuur en Onderwijs

Aantal kinderen opgevangen binnen het onderwijs In de week van 21 april  worden 1015 kinderen 
opgevangen binnen het onderwijs (primair en 
voortgezet onderwijs). Bijna twee derde van 
kinderen worden opgevangen omdat hun 
ouders een vitaal beroep hebben. Net iets meer 
dan een derde van de kinderen worden 
opgevangen omdat ze in een kwetsbare situatie 
verkeren.
Het aantal opgevangen kinderen in de week van 
21 april is hoger van het aantal opgevangen 
kinderen in de weken van 6 en 14 april.
NB: de gegevens over aantallen opgevangen 
kinderen zijn niet compleet. Dit doordat op het 
moment van meten niet van alle scholen 
gegevens beschikbaar waren.
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Leerlingen bij leerplicht gemeld als niet in beeld bij online onderwijs

week van 13 april week van 20 april

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen 
veel kinderen geen onderwijs meer volgen op 
de eigen schoollocatie. Ze moeten online les 
krijgen, ondersteund door school en de eigen 
omgeving.
Scholen geven aan dat ze niet al hun  leerlingen 
kunnen bereiken voor online onderwijs. Scholen 
proberen deze leerlingen zelf te bereiken. Lukt 
dit niet, dan melden ze dat bij Leerplicht.
In de week van 20 april (week 17) hebben 
scholen voor in totaal 69 leerlingen bij de 
gemeente gemeld dat deze leerlingen niet in 
beeld zijn voor online onderwijs. In de week van 
13 april waren dit in totaal 58 leerlingen.
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Meldingen van aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers in Almere (cumulatief per week) 

In de periode van 9 maart-8 mei hebben in 
totaal 7061 Almeerse ondernemers zich gemeld 
bij het Zelfstandigen Loket Flevoland voor een 
aanvraag in het kader van de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO).
5470 van deze ondernemers hebben een 
informerend gesprek gehad. Zij hebben 
aanvraagformulieren toegestuurd gekregen. Dit 
heeft ertoe geleid dat in totaal 3114 Almeerse 
ondernemers een voorschot of een uitkering 
ontvangen hebben.
Door een verandering in de wijze van 
aanlevering van de data zijn er voor de week van 
27/4 geen gegevens beschiukbaar.
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Bron: Zelfstandigen Loket Flevoland

Stand van zaken afhandeling Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers in Almere 

De TOZO-regeling is bestemd voor zelfstandig 
ondernemers inclusief zzp’ers. Ter vergelijking, 
op 1 april 2019 telt Almere ruim 20.000 
bedrijfsvestigingen en instellingen met 
maximaal 250 werknemers. Een groot deel van 
deze bedrijfsvestigingen betreft een zelfstandig 
ondernemer zonder personeel.
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Het aantal lopende dossiers voor Algemene bijstand bedroeg 5290 
dossiers op 23 maart en 5326 dossiers op 12 mei 2020. 
De ontwikkeling van het aantal lopende dossiers laat vanaf eind april 
een stijging zien.  Dat het aantal lopende dossiers toeneemt, ligt in 
de lijn der verwachting gezien de toename in het aantal aanvragen.
Niet iedereen van wie de baan door Corona kwetsbaar is komt in de 
bijstand terecht. Bedrijven kunnen de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkbehoud aanvragen voor  een tegemoetkoming in 
de loonkosten als de omzet erg terugloopt. Dit vermindert baan-
verlies. Mensen die hun baan verliezen komen niet meteen in 

aanmerking voor de bijstand.  Veel werknemers ontvangen eerst een 
werkloosheidsuitkering (ww). Ook gelden er aanvullende eisen voor 
het ontvangen van bijstand. 
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Aantal lopende bijstandsdossiers per dag
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Aantal vacatures in Almere en omgeving aangeboden via werk.nl

tot 5 km tot 10 km tot 25 km

Via werk.nl kunnen mensen op zoek naar 
openstaande vacatures in de omgeving van hun 
woonplaats. Vanaf 31 maart wordt eens per 
week de database geraadpleegd om te zien 
hoeveel vacatures er in de omgeving van 
Almere zijn. 
Vergeleken met eerdere weken is het aantal 
aangeboden vacatures gedaald. Zo is tussen 5 
en 12 mei het aantal vacatures binnen een 
straal van 5 kilometer afgenomen van 147 naar 
129, binnen een straal van 10 kilometer van 229 
naar 204 en binnen een straal van 25 kilometer 
van 1608 naar 1386. 
Al voor de eerste meting op 31 maart is het 
aantal vacatures gedaald, maar daar zijn geen 
vergelijkbare cijfers van beschikbaar. 
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Aantal lopende WW-uitkeringen in Almere naar leeftijdscategorie

tot 27 jaar 27 tot 50 jaar 50-plus

Ten opzichte van februari van dit jaar is het 
aantal WW-uitkeringen in Almere met ruim 6% 
toegenomen tot 3920 in totaal. 
Naar verhouding waren het vooral werknemers 
tot 27 jaar die werkloos werden; hun aantal 
steeg van tussen februari en maart van 270 
naar 430 personen (+48%). Dit sluit aan bij het 
landelijk beeld waarbij vooral het aantal nieuwe 
uitkeringen toenam vanuit de horeca en 
catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. 
In deze sectoren verloren vooral veel jongeren 
hun baan.
Half mei worden de cijfers over de maand april 
verwacht.
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Aantal faillissementen (incl. eenmanszaken) per week in Flevoland in 
2020

In de periode 1 januari t/m 26 april (week 16) 
zijn in Flevoland tot dusverre 35 
bedrijfsfaillissementen uitgesproken, 
waaronder 6 eenmanszaken. Tussen de 
aanvraag en het uitspreken van een 
faillissement kunnen enkele weken zitten. De 
gevolgen van de corona-crisis zijn daarom 
mogelijk nog niet zichtbaar in de cijfers.
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Bron: Keolis (voorlopige cijfers)

Verandering aantal inchecktransacties bus- en streekvervoer in 2020 
t.o.v. 2019

De ontwikkeling van het aantal incheck-
transacties met een OV-chipkaart in het stad-
en streekvervoer geeft een indicatie van de 
intensiteit van het woon-werkverkeer en de 
reisdynamiek binnen de stad. 
Het aantal inchecktransacties is drastisch 
gedaald vanaf de week van 16 maart (week 12). 
Het aantal inchecktransacties wordt ook lager 
omdat de dienstregeling is ingeperkt, er rijden 
minder bussen. 
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Bron: Keolis (voorlopige cijfers)

Ontwikkeling van het aantal incheck-transacties met een OV-chipkaart 
in het stad- en streekvervoer 

Het aantal inchecktransacties bus- en 
streekvervoer per week in 2020 ten opzichte van 
het aantal transacties in 2019.
De procentuele afname van het aantal 
inchecktransacties vanaf de week van 16 maart 
is goed zichtbaar.
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Bron: Parkeerbedrijf

Aantal kortparkeerders in de centrumgebieden van Almere
De ontwikkeling van het aantal kortparkeerders 
in centrumgebieden geeft een indicatie van het 
functioneren van het centrum.
Het aantal kortparkeerders in Almere Stad 
Centrum en Almere Buiten is afgenomen van 
249.666  kortparkeerders in februari tot 175.598 
kortparkeerders in  maart.
Het Parkeerbedrijf geeft aan dat de aantallen 
parkeerders in de  eerste twee weken van 
maart niet sterk afweken van het gewoonlijke 
beeld.
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Bron: Afdeling Financien en Control

Aantal vierkante meter uitgegeven grond, 2019-april 2020 De gemeente geeft grond uit ten behoeve van 
bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van 
bedrijventerreinen.
De figuur geeft aan hoeveel vierkante meter 
grond de gemeente per maand uitgeeft over de 
periode januari 2019 tot en met april 2020.De 
gronduitgifte kent schommelingen van maand 
tot maand  (datum notarieel transport). 
De gegevens over de grondverkoop in maart 
2020 wijken af van de gegevens over 
grondverkoop die eerder opgenomen waren. Dit 
door een correctie in achterliggende gegevens. 
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Verwachting consumenten over de economische situatie in de 
komende 12 maanden (landelijk)

Uit de maandelijkse CBS-enquête blijkt dat het 
consumentenvertrouwen in april enorm is 
afgenomen. Ook de verwachting over de 
ontwikkeling van de economische situatie, die in 
maart al laag was, is nog verder gedaald. Het 
saldo van positieve en negatieve antwoorden is -
69, de laagste waarde die ooit uit de enquête is 
gekomen. De enquête loopt sinds 1986.
Bij een tweede extra meting in april is de 
verwachting nog sterker gedaald tot -76
De verwachting van consumenten over de eigen 
financiële situatie in de komende 12 maanden is 
nu ook erg laag. In maart was het saldo van 
positieve en negatieve antwoorden nog + 5, in 
april is het -16.
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S Overige dienstverlening
R Cultuur, sport en recreatie

N Verhuur en overige zakelijke diensten
M Specialistische zakelijke diensten

L Verhuur en handel van onroerend goed
J Informatie en communicatie
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C Industrie

saldo positieve en negatieve antwoorden

Verwachting onder Nederlandse ondernemers over ontwikkeling 
economische situatie komende drie maanden

2020-02

2020-04

Bron: CBS Statline

De maandelijkse CBS-enquête onder 
ondernemers laat zien dat er ondernemers in 
grote getalen verwachtten dat het economisch 
klimaat gaat verslechteren. 
In maart waren de ondernemers vergeleken 
met februari al minder positief, maar in april 
komt het effect van de beperkende maatregelen 
volledig tot uiting in de gemeten verwachtingen 
van ondernemers. 
Vooral ondernemers in de sectoren Horeca en 
Cultuur, sport en recreatie zien de toekomst 
somber in.
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CBS
• Aantal overledenen in Almere per week
• Aantal overledenen in Flevoland per week
• Aantal faillissementen (incl. eenmanszaken) per week in Flevoland in 

2020
• Verwachting consumenten over de economische situatie in de komende 

12 maanden (landelijk)
• Verwachting onder Nederlandse ondernemers over ontwikkeling 

economische situatie komende drie maanden

GGD Flevoland
• Gevolgen lockdown voor bewegen, eetpatroon en gevoelens van 

eenzaamheid
• Maatregelen die Almeerders zelf nemen om besmetting te voorkomen

Gemeente Almere - Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
• Aantal waarschuwingen en sancties vanwege overtreding tijdelijke 

noodverordening per week (vanaf 27 maart)

Gemeente Almere – Afdeling Werk & Inkomen
• Aantal lopende bijstandsdossiers per dag

Het kan voorkomen dat de aantallen lopende bijstandsdossiers op een 
bepaalde datum met terugwerkende kracht wijzigen, bijvoorbeeld als 
medewerkers de einddatum van het dossier wijzigen. Mutaties worden 
zoveel mogelijk geactualiseerd.

Gemeente Almere – Afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur
• Totaal aantal kinderen in opvang bij kinderdagverblijven
• Aantal kinderen opgevangen binnen het onderwijs
• Leerlingen bij leerplicht gemeld als niet in beeld bij online onderwijs

Gemeente Almere – Afdeling Financiën & Control
• Aantal door gemeente uitgegeven vierkante meter grond

Gemeente Almere – MRS melddesk
• Aantal meldingen per week over afvaldumpingen, 2020 vergeleken met 

2019

Gemeente Almere – Parkeerbedrijf
• Aantal kortparkeerders in de centrumgebieden van Almere 

Keolis
• Ontwikkeling van het aantal incheck-transacties met een OV-chipkaart 

in het stad- en streekvervoer (voorlopige cijfers)
• Verandering aantal inchecktransacties bus- en streekvervoer in 2020 

t.o.v. 2019 (voorlopige cijfers)

Leger de Heils, Kwintes, De Schoor
• Aantal personen die hebben gevraagd om een plek in de nachtopvang 

maar voor wie geen plaats was

RIVM
• Aantal inwoners van Almere in ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-

19
• Aantal bevestigde COVID-19 besmettingen in Almere
• Aantal Almeerders overleden aan COVID-19 (geregistreerde 

besmettingen) 

RVS Midden Nederland
• Aantal meldingen huiselijk geweld in Almere

Uwv
• Aantal lopende WW-uitkeringen in Almere naar leeftijdscategorie

Zelfstandigen Loket Flevoland
• Meldingen van aanvragen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 

Ondernemers in Almere (cumulatief per week) 
• Stand van zaken afhandeling Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandig Ondernemers in Almere 

De gegevens voor de Monitor Coronacrisis zijn verzameld, bewerkt en gepresenteerd door team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere
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