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Inleiding 
 
Via deze memo schetsen we een beeld rond de coronamaatregelen in de gemeente OIJ. 
 
Als eerste ziet u een beknopt overzicht van de compensatie die het Rijk op dit moment beschikbaar heeft gesteld 
aan gemeenten. In het tweede overzicht bieden wij u inzicht in de door ons genomen extern en intern gerichte 
maatregelen en de (financiële) gevolgen daarvan. 
 
Het betreft hier een dynamisch overzicht; zo zitten er nog meer regelingen in de pijplijn waarvan de uitwerking 
nog niet bekend is, zoals een regeling huurcompensatie. Een aantal zaken zijn nog als PM benoemd omdat de 
cijfers bij de septembercirculaire pas bekend worden gemaakt, zoals de eigen bijdrage WMO. 
 
 
Compensatie Rijk 
 
Het Rijk heeft voorlopig ruim een half miljard beschikbaar gesteld voor gemeenten als compensatie voor de 
gevolgen van de coronacrisis. Onze gemeente ontvangt daarvan de volgende bedragen. 
 
Compensatie toeristenbelasting € 45.000 
Betreft compensatie voor de periode 1 maart t/m 1 juni. Eventueel volgt later nog een bijstelling (Rijk en 
gemeenten monitoren het effect). 
 
Participatie (sociale werkbedrijven) € 245.000 
Betreft compensatie van de loonkosten over de periode 1 maart t/m 1 juni in verband met het wegvallen van (een 
deel van) de bedrijfsopbrengsten. Eventuele verlenging van de compensatie vergt nieuwe besluitvorming. 
 
Voorschoolse voorziening peuters € 18.000 
Betreft middelen om de eigen bijdragen van ouders/verzorgers te vergoeden voor de periode 16 maart t/m 7 juni 
2020.  
 
Lokale culturele voorzieningen € 124.000 
Betreft compensatie voor de periode medio maart t/m 1 juni. Voor het in stand houden van de lokale en regionale 
culturele infrastructuur. Volgens de brief gaat het om: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de 
kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, 
beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. 
 
 Nb: er is € 24 miljoen toegevoegd aan het Tijdelijke Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening, waarmee dit 
fonds is verlengd tot eind 2020. Lokale mediaorganisaties (huis-aan-huis bladen, lokale omroepen) kunnen hieruit 
steun aanvragen.  
 
 
 

Memo 
 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum 14 juli 2020 

Kenmerk: 130903 

Onderwerp: Beeld inzake coronamaatregelen, compensatie Rijk en overzicht gevolgen  
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Inhaalzorg jeugd en wmo (jeugd € 72.000; wmo € 33.000) 
Betreft compensatie voor de meerkosten die gemeenten maken. Bij aanvang van de crisis zijn afspraken 
gemaakt voor het bieden van zekerheid en ruimte aan zorgaanbieders. Afspraken golden in eerste instantie tot 1 
juni, in eerste instantie verlengd tot 1 juli en recent tot eind 2020. Het nu genoemde bedrag is een voorschot op 
de compensatie. Rijk en VNG gaan samen een inschatting van de uiteindelijke kosten maken. 
 
Noodopvang ouders cruciaal beroep / inkomstenderving eigen bijdragen wmo 
Voor deze onderdelen zijn door het kabinet al wel bedragen gereserveerd. Nadere uitwerking volgt in de 
Septembercirculaire van het Gemeentefonds. 
 
 
Overzicht gevolgen coronamaatregelen 

Bovenstaande bedragen die we van het Rijk ontvangen, zijn opgenomen in het overzicht van de effecten van de 

coronamaatregelen die wij hieronder verstrekken. In dit overzicht hebben we een indeling gemaakt in drie 

categorieën. 

A = maatregelen met een financieel effect wordt verwacht. Daarbij is waar mogelijk een inschatting gemaakt van 

het effect. En voorts is aangegeven of dit op enigerlei wijze wordt gecompenseerd. 

B = maatregelen die vooral tot doel hadden de liquiditeit van bedrijven, instellingen zo goed mogelijk in stand te 

houden door bijvoorbeeld uitstel van betalingen. Of dit uiteindelijk toch een financieel effect heeft, is onzeker. 

Vandaar dat deze categorie als risico is betiteld. 

C = maatregelen zonder financieel effect. 
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A. Onderwerpen met een verwacht financieel effect [d.d. 14 juli 2020] 

Onderdeel Omschrijving Bedrag Toelichting 

Steunmaatregelen maatschappelijke  

organisaties 

Op 23 juni heeft het college 200.000 beschik- 

baar gesteld voor maatschappelijke organisaties die door de 

corona-crisis tijdelijk in de problemen komen. Doel van de 

steunmaatregelen is te voorkomen dat een organisatie met 

een belangrijk maatschappelijk doel zonder hulp zijn hoofd 

niet boven water kan houden door de corona-crisis 

200.000 Dekking deels uit provinciaal subsidie en 

deels uit al beschikbaar gestelde 

noodfonds van € 100.000 voor schrijnende 

situaties. 

Ook de rijksmiddelen ad € 124.000 (zie 

hieronder bij onderdeel B) kunnen 

(gedeeltelijk) ter dekking dienen voor dit 

doel. 

Digitaal vergaderen en thuiswerken - digitaal vergaderen raad 

- faciliteren thuiswerken 

- hybride vergaderen 

18.000  

Leges vergunningen Betreft m.n. vergunning evenementen. Voor 

omgevingsvergunningen worden op dit moment geen 

afwijkingen gezien. 

14.000  

Toeristenbelastingen Er is sprake van weinig/geen overnachtingen in de 

afgelopen periode. De verwachting is dat voor het gehele 

jaar ca 25% kan worden geïnd. 

115.000 

- 115.000 

Nadeel al meegenomen in 1e berap. Rijk 

heeft inmiddels € 45.000 gecompenseerd 

voor periode tot 1/6. Vooralsnog gaan we 

ervanuit dat restant ook wordt 

gecompenseerd. 

Inkomsten burgerzaken - minder huwelijken 

- minder reisdocumenten 

 

2.200 

10.000 

Voor andere documenten wellicht nu een 

nadeel, dat later wordt ingelopen (bv 

rijbewijzen). 

Extra personele capaciteit - extra ondersteuning contractmanager  

- functioneel beheerder i&a ivm vervroegde uitrol Office 365 

20.000 

84.000 

Een deel van deze kosten kunnen wellicht 

gedekt worden uit de subsidie Provincie ten 

behoeve van noodzakelijke extra capaciteit 

voor vitale processen. 
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Eigen bijdrage WMO Besluit Rijk om eigen bijdragen mei en juni niet te innen PM Er is door het Rijk geld beschikbaar gesteld. 

Duidelijkheid hierover komt in de 

Septembercirculaire Gemeentefonds. 

Compensatie SW bedrijven In verband met verlies aan omzet en het doorlopen van de 

loonkosten wordt een tekort verwacht. 

PM Hiervoor is compensatie vanuit het Rijk 

ontvangen over 1/3 t/m 1/6. Bedrag van  

€ 245.000. We gaan ervan uit dat de kosten 

uiteindelijk volledig gecompenseerd 

worden. 

Kinderopvang t.b.v. vitale beroepen Betreft de 24-uurs opvang van kinderen van ouders met 

vitale beroepen 

PM Er is door het Rijk geld beschikbaar gesteld. 

Duidelijkheid hierover komt in de 

Septembercirculaire Gemeentefonds. 

TOZO - verstrekkingen 

- uitvoeringskosten 

PM Wordt gecompenseerd door het Rijk. Of dit 

toereikend is, is de vraag. 

Voorschoolse voorziening peuters Vergoeding eigen bijdragen ouders/verzorgers PM Rijk heeft compensatie gegeven van  

€ 18.000 voor de periode 16 maart t/m 7 

juni). 

Toename aantal 

bijstandsgerechtigden 

Stijging van het aantal uitkeringen als direct gevolg van 

corona of het daarmee samenhangende economisch 

perspectief 

PM Onzeker of het macrobudget voldoende is 

om de stijgende kosten te dekken. 
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B. Onderwerpen met een mogelijk financieel effect (risico) [d.d. 14 juli 2020] 

Onderdeel Omschrijving Toelichting 

Uitstel van betaling / 

dubieuze debiteuren 

Aan diverse bedrijven, instellingen en 

organisaties uitstel van betaling verleend 

voor: 

- huur; 

- toeristenbelasting; 

- rioolheffing; 

- o.z.b.; 

- afvalstoffenheffing. 

Heeft op dit moment geen effect op de 

begroting. Effect kan eventueel 

optreden als betaling in een later 

stadium niet mogelijk is. In dat geval is 

het jaarlijkse bedrag voor oninbare 

debiteuren mogelijk ontoereikend. 

Culturele instellingen - aansluiten bij ministeriële regelingen 

- accepteren verminderde prestaties  

- indien nodig geldstromen naar 

gemeente  

(huur) uitstellen. 

- achteraf aanvullende maatregelen 

beoordelen 

Vooralsnog geen. Hierboven is € 

200.000 genoemd voor 

steunmaatregelen maatschappelijke 

organisaties.  

Provincie heeft steun toegezegd aan 

DRU. Voorts heeft het Rijk geld via de 

algemene uitkering toegezegd voor de 

cultuursector (voor onze gemeente: € 

124.000). 

Sport - verwijzen naar landelijke regeling(en) 

- eventueel exploitatiebijdragen naar 

voren 

- accepteren verminderde prestaties 

- achteraf aanvullende maatregelen 

beoordelen 

Nieuw steunpakket opgesteld van € 90 

miljoen euro voor compensatie van de 

sportaccommodaties. Uitwerking van 

het steunpakket wordt nu aan gewerkt. 

Hoeveel de Oude IJsselstreek 

ontvangt is nu nog niet bekend. 

Bedrag is om de huur over 1/3 t/m 1/6 

te kunnen kwijtschelden. 

Financiële zekerheid en 

ruimte zorgaanbieders 

 

- Onder voorwaarden doorbetalen van 

zorg tot 

iig 1 juni, later verlengd tot 1 juli. 

- Flexibel omgaan met stopberichten 

- Toestaan enigszins beperktere zorg 

of begeleiding 

- Instelling regionaal hulpteam ter 

beoordeling  

voorschotbetalingen 

Inmiddels compensatie toegekend 

voor genoemde periode van € 73.000 

(jeugd) en € 33.000 (wmo). 

Gesprekken lopen over verlenging tot 

eind 2020. 

Grondexploitatie Effect op de mogelijke uitgifte van 

percelen en/of de prijzen 

Ontwikkelingen afwachten. 
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C. Onderwerpen waarbij geen financieel effect wordt verwacht [d.d. 14 juli] 

Onderdeel Omschrijving Toelichting 

Ruimte voor organisaties 

binnen hun budgetten. 

Professionele (welzijns-)organisaties 

krijgen  

maximale ruimte om binnen de 

beschikbare budgetten te schuiven met 

hun inzet. Wekelijks monitoren. 

Geen effect op begroting. 

Accepteren verminderde prestaties, 

geen effect op subsidie. 

Snelle afhandeling 

subsidiëring 

De afhandeling en betaling van de 

basissubsidies Welzijn, Cultuur en 

Sport vindt zo spoedig mogelijk plaats. 

Voorschot bij liquiditeitsproblemen 

Geen effect op begroting. 

Bestaande subsidieplafond blijft 

gehandhaafd. 

Afgelaste en 

verplaatste/uitgestelde 

evenementen 

Kosten afgelaste evenementen worden 

vergoed tot maximaal het beschikte 

subsidie. 

Uitgestelde evenementen behouden 

toegekende subsidie. 

Geen financiële impact ten aanzien 

van de  

begroting, omdat het bestaande 

subsidieplafond 

 blijft gehandhaafd. 

Extra handhaving openbare 

ruimte 

Toezicht op de Noodverordening. Wordt (nog) opgelost door 

verschuiving in taken. 

Snelle afhandeling van 

facturen 

Facturen zo snel mogelijk na ontvangst 

uitbetalen. 

Was al onderdeel van onze 

werkwijze. 

Statushouders - voorlichting 

- huisvesting 

- inburgeringslessen 

- participatie verklaringstraject 

Activiteiten deels stil gelegen. Geen 

financiële gevolgen. 

Uitvoeringsregels 

maatschappelijke effecten 

Accepteren van verminderde prestaties.  Bestaande subsidieplafond blijft 

gehandhaafd. Geen financieel 

effect. 

 
 


