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OVERZICHT  CORONAMAATREGELEN  
Stand van zaken per 1 december 2020 

 

Nr Program 

ma 

Maatregel Besluit Stand van zaken  

1 oktober  

Stand van zaken 

 1 december  

Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

1 1 Belastingen ondernemers  

(OZB, rioolheffing, afvalstoffenhef-

fing) 

 

24-3 Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 

voor ondernemers is tot oktober 2020. De overige 

belastingen voor  

ondernemers die nog niet eerder zijn opgelegd 

worden niet voor 1 oktober 2020 verstuurd. 

Uitstel van betaling voor ondernemers  is verleend tot okto-

ber 2020, inmiddels zijn we weer begonnen met de invorde-

ring van de diverse  belastingsoorten. In oktober en novem-

ber zijn  de restant belastingsoorten voor ondernemers op-

gelegd, behalve de toeristenbelasting 2020 omdat deze 

pas in het eerste kwartaal van 2021 word opgelegd. 

Geen directe financiële gevolgen  

omdat de opgelegde belasting-  

aanslagen alleen 3 maanden la-

ter  

betaald mogen worden. 

PM  

(Risico) 

2 1 Leges vergunningen (evenementen; 

omgevingsvergunningen) 

GC Evenementenvergunningen worden voor deze  

periode niet verleend. Omgevingsvergunningen  

bouwen worden geen afwijkingen gezien met 

voorgaande  

jaar. 

Voor evenementen die geen doorgang hebben gevonden 

zijn de leges terug betaald. Ook voor de drank en horeca 

vergunningen bij deze evenementen zijn leges terug be-

taald. Doordat alle evenementen zijn afgelast zijn er geen 

inkomsten. Hierdoor is het totale verschil ten opzichte van 

de begroting € 10.000,-- nadeel. 

Terugbetaling leges: € 6.655 

Ontbreken inkomsten leges eve-

nementen totaal circa € 10.000 

nadeel ten opzichte van begroot.  

€ 10.000 

(nadeel) 

3 1 Voor 2020 accepteren van een  

verminderde maatschappelijke 

prestatie van SOPOIJ (Save Our 

Planet Oude IJsselstreek) terwijl 

de subsidie hetzelfde blijft.  

GC Voor SOPOIJ is 2020 een overgangsjaar. Het hui-

dige contract is met het jaar 2020 verlengd met de 

afspraak om de acties van afgelopen jaren uit te 

blijven voeren. Dit is minimaal 2x per jaar zwerfvuil 

te ruimen met de achterban bestaande uit 8 scho-

len en 13 verenigingen. De geplande dag in maart 

kon niet doorgaan vanwege de coronamaatrege-

len. Voor 2020 wordt nu gedaan wat men wel kan 

in het najaar maar dit is afhankelijk van het ver-

loop van de pandemie. 

Een andere opdracht van SOPOIJ in gezamenlijk-

heid met de gemeente is nadenken over een plan 

na 2020 om invulling te geven aan de subsidie. Dit 

proces is nu vertraagd doordat overleg met de 

achterban moeilijk tot niet kan plaatsvinden. 

We gaan ervanuit dat dit alsnog op tijd kan wor-

den opgestart en afgerond in de zomer/het najaar 

van 2020. 

Voor 2021 en 2022 zijn de plannen met bijbehorende over-

eenkomst rond.  

 

Voor 2020 blijft staan dat de maatschappelijke prestatie 

zeer minimaal kan worden geleverd terwijl de vergoeding 

wel wordt uitgekeerd.  

Geen. De subsidie is gedekt in de  

afvalstoffenheffing. 

 

4 1 Grondexploitatie GC  Medio april 2020 (eerste) terugverkoop 

klein perceel; 

 Geïnventariseerd is dat mogelijk nog meer 

percelen worden “teruggekocht” omdat 

niet verder in de bouw geïnvesteerd 

wordt/kan worden (maar: terugkoop is een 

recht en geen verplichting). Daarmee 

houdt de gemeente echter wel haar regie 

bij de (toekomstige) uitgifte; 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  

 

Bij terugkoop zijn de kosten voor rekening van de terug 

verkopende partij, tenzij tegemoetgekomen zou worden 

in de kosten van overdracht, gemaakte kosten van ad-

vies, vergunning(en) e.d. maar daar is vooralsnog geen 

aanleiding voor of inschatting van te maken. 

 

Bij terugkoop neemt de boek-

waarde (balansrekening) met 

dat bedrag toe. 

 

Voor de grondexploitatie 

geldt dat zij doorgaans geen 

jaarlijks resultaateffect heeft 

op begroting en jaarrekening 
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Nr Program 

ma 

Maatregel Besluit Stand van zaken  

1 oktober  

Stand van zaken 

 1 december  

Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

 (Nog) niet in te schatten wat het effect (in 

termijnen en kosten) is voor het ontwikke-

len van een derde fase Hofskamp-Oost in 

Varsseveld (Vip). Op één perceel na is met 

de bouw gestart zodat na verwachting nog 

slechts één perceel teruggekocht zou kun-

nen worden. 

 Voor de Rieze in Ulft wordt het risico van 

terugkoop erg laag ingeschat. 

Voor Hofskamp-Oost II in Varsseveld 

wordt op basis van de huidige omstandig-

heden het risico ook als zeer laag inge-

schat. 

Wel is berekend wat de financiële impact 

zou zijn bij een hernieuwde uitgifteduur 

van (maximaal) 10 jaar bij terugkoop, het 

(restant van het) verwacht voordelig resul-

taat verdampt naar een mogelijk nog slui-

tende exploitatie of een gering verlieslij-

dende, maar is afhankelijk van de omvang 

van terugkoop. 

 

van de gemeente tenzij bij af-

sluiting (voordelig of nadelig) 

of winstneming van com-

plexen. Dat geldt weer niet 

voor de financiering/cash-

flow door aankopen, aanbe-

steding van werken bouw- en 

woonrijpmaken en verkopen. 

 

5 2 Professionele (welzijns-)organisaties 

krijgen maximale ruimte om binnen 

de beschikbare budgetten te schuiven 

met hun inzet.  

 

 

Accepteren verminderde prestaties. 

31-3 Mantelzorgers worden proactief gebeld om te vra-

gen hoe het met ze gaat. Daar waar nodig worden 

ze ondersteund. Opvallend is dat veel mantelzor-

gers het tot nu toe aardig zelf redden. In enkele ge-

vallen komen ze overbelasting tegen. Wel geven 

mantelzorgers aan dat de duur van de corona-

maatregelen gaat tellen en het zwaarder wordt. 

Op dit signaal spelen ze in door te kijken of er nu al 

interventies mogelijk zijn om overbelasting te 

voorkomen. 

 

De dienstverlening van het Sociaal Werk wordt op 

gepaste manier hervat. Het preventieve karakter 

van het sociaal werk is van groot belang voor de 

inwoners. Binnen  

de RIVM-richtlijnen zijn mogelijkheden om deels te  

herstarten. 

Mantelzorgwaardering: 

Er zijn meer aanmeldingen voor de waardering dan begroot 

door Corona-invloeden. 

 

 

Ondersteuning bij quarantaine 

Om de drempel te verlagen om in quarantaine te gaan 

en om te voorkomen dat mensen die in quarantaine 

moeten in problemen komen is er ondersteuning. Het 

gaat om praktische ondersteuning en/of het continue-

ren van zorg. De ondersteuning is voor inwoners die in 

quarantaine moeten en de problemen die daardoor ont-

staan niet zelf (of met hun netwerk) op kunnen lossen. 

 

Sociaal Werk  

Sociaal Werk Oude IJsselstreek (SWOIJ) heeft op 

https://www.oudeijsselstreekdoet.nl/corona/ een spe-

ciale coronapagina aangemaakt. Daar matchen ze 

vraag en aanbod van vrijwillige inzet. Inwoners die hulp 

nodig hebben of iemand willen helpen, kunnen zich hier 

aanmelden. Ze verzamelen goede initiatieven en stellen 

geld beschikbaar voor de realisatie.  

Mogelijk overschrijding op de 

kosten voor mantelzorgwaarde-

ring.  

 

Geen verdere financiële impact 

ten aanzien van de begroting te 

verwachten, omdat het be-

staande subsidie  

blijft gehandhaafd. 

0 

https://www.oudeijsselstreekdoet.nl/corona/
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Nr Program 

ma 

Maatregel Besluit Stand van zaken  

1 oktober  

Stand van zaken 

 1 december  

Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

Men houdt contact met de vrijwilligers, inwoners en sa-

menwerkingspartners. De meeste dienstverlening gaat 

door, al dan niet online of telefonisch. De behoefte aan 

ontmoeting blijft groot, gelukkig kunnen ze hierin wat 

betekenen met de ‘inloop’. Er is geen toename van on-

dersteuningsvragen 

 

Sensire Mantelzorgondersteuning is proactief en heeft 

alle (bij hun bekende) mantelzorgers gebeld om te vra-

gen hoe het met ze gaat. Daar waar nodig zijn ze (di-

rect) ondersteund. Veel mantelzorgers redden zich. In 

enkele gevallen komen ze overbelasting tegen. Wel ge-

ven mantelzorgers aan dat de duur van de coronamaat-

regelen gaat tellen en het zwaarder wordt. Er wordt 

naar beschermingsmaatregelen gevraagd. De behoefte 

aan cursussen blijft. Mantelzorgers tonen veel waarde-

ring voor het Steunpunt en de aandacht (in mails, tele-

foontjes en social media). 

 

Maatschappelijk werk 

De instroom en de dienstverlening continueert. Men ziet 

zowel een toename aan spanning in de thuissituatie, 

somberheidsklachten en eenzaamheid als gevolg van 

het wegvallen van activiteiten.  

 

Raadsliedenwerk 

Er is meer onzekerheid over inkomen en schulden. In 

het voorjaar werd er uitstel van aangifte belasting, in-

vordering en aanvragen kwijtschelding verstrekt. Cliën-

ten hebben vervolgens er de hele zomer niet aan ge-

dacht en dachten dat alles ok was. Dit najaar worden ze 

geconfronteerd met aanmaningen, boetes te laat inle-

veren en invorderingen. Er zijn een aantal hulpvragen 

binnen gekomen die te maken hadden met de steun-

maatregelen en verantwoording achteraf van gemaakte 

omzet TOZO 1 en 2. 

 

6 2 Basissubsidies Welzijn, Cultuur en 

Sport  

31-3 

 

24-11 

De afhandeling en betaling van de basissubsidies 

Welzijn, Cultuur en Sport vindt zo spoedig mogelijk 

plaats. We verlenen voorschot bij liquiditeitspro-

blemen. 

Subsidieaanvragen zijn door verenigingen t/m 1 

april 2020 ingediend. Uitbetaling heeft in de week 

van 11 mei plaatsgevonden. Dit is een maand eer-

der dan andere jaren. 

Er is op 24 november een collegebesluit genomen om de 

verenigingen Welzijn, Cultuur en Sport een “extraatje” te ge-

ven in coronatijd. Deze extra financiële ondersteuning is 

om de kracht van het verenigingsleven te waarderen, be-

houden en ondersteunen. Dekking vanuit de coronacom-

pensatie in de septembercirculaire. 

De kosten van de extra betaling 

zijn € 110.000  

 

In het collegebesluit is aangege-

ven deze kosten te dekken uit de 

extra middelen van het Rijk voor 

coronacompensatie in de sep-

tembercirculaire. 

€ 110.000 

(budgetneu-

traal) 
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Nr Program 

ma 

Maatregel Besluit Stand van zaken  

1 oktober  

Stand van zaken 

 1 december  

Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

 

7 2 Evenementensubsidie 31-3 Afgelaste evenementen krijgen kosten vergoed tot 

max. beschikte subsidie. 

 

Er wordt momenteel een brief opgesteld voor eve-

nementen organisatoren met de uitleg van de 

maatregel. De eerste evenementen hebben een fi-

nanciële verantwoording ingediend en op basis 

daarvan zal afrekening plaatsvinden. 

 

Koningsdag wordt achteraf pas subsidie vastge-

steld. Op dit moment nog geen aanvragen of fi-

nanciële verantwoordingen. Voor dodenherden-

king zijn er 2 aanvragen ingediend, deze zijn in be-

handeling.. 

Deze regeling loopt. Evenementen die zijn afgelast en waar 

voorbereidingskosten voor zijn gemaakt, krijgen de kosten 

vergoed tot de maximaal toegekende subsidie.  

 

Er is een collegevoorstel in voorbereiding om deze regeling 

ook in 2021 door te laten lopen, aangezien we verwachten 

dat ook in 2021 evenementen wellicht (alsnog) niet door-

gaan vanwege de beperkingen door corona.  

 

De meeste evenementen (als ook Koningsdag, herdenking, 

bevrijding) zijn uiteindelijk door de coronamaatregelen niet 

doorgegaan.   

 

Voor afgelaste evenementen 

wordt de subsidie verstrekt voor 

de voorbereidende kosten. Het 

resterende deel van de subsidie 

wordt terugbetaald/niet uitge-

keerd, aangezien er ook geen 

verdere kosten zijn gemaakt. 

Daardoor houden we over 2020 

in elk geval € 12.000 over (stand 

november). 

€ 12.000 

(voordeel) 

 

8 2 Aansluiten bij ministeriële regelingen 

cultuursector en provinciale steun-

maatregelen 

31-3 Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek komt op ver-

zoek van Provincie Gelderland plan voor behoud 

van een goede dekkende culturele infrastructuur.  

(bestuurlijk en ambtelijk). 

Op verzoek van Provincie Gelderland komt Cultuur 

Oost met een advies voor behoud culturele infra-

structuur in Gelderland. (ambtelijk) Er is een plan 

opgesteld door en met portefeuillehouders Achter-

hoek, die de basis vormt voor een gesprek met de 

gedeputeerde in oktober.  

Iedere regio in Gelderland levert een overzicht en 

plan aan en Cultuur Oost adviseert provincie over 

te nemen maatregelen en prioritering. 

Bestuurlijk overleg wethouders Achterhoek met Gedepu-

teerde Peter Drent heeft plaatsgevonden. De Provincie 

neemt het advies van Achterhoek over om het netwerk van 

CEPA (Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek) te gebruiken 

voor het gezamenlijk bepalen van de vervolgacties. Cultuur 

Oost gaat daarvoor in december CEPA ambtelijk uitnodigen 

en in januari het volgende bestuurlijk overleg plannen met 

wethouders en gedeputeerde, om samen tot concrete ac-

ties te komen met een plan van aanpak en een prioritering. 

Uiteindelijk met als doel: een duurzame, constructieve cul-

turele infrastructuur in de Achterhoek. 

  

9 2 Culturele instellingen 

- aansluiten bij ministeriële regelin-

gen 

- accepteren verminderde presta-

ties  

- indien nodig geldstromen naar 

gemeente (huur) uitstellen. 

- achteraf aanvullende maatrege-

len beoordelen 

31-3 Bibliotheek Achterhoekse Poort en Muziekschool 

Oost-Gelderland geven aan maatregelen voorals-

nog zelf te kunnen opvangen.   

 

DRU Industriepark heeft uitstel betaling huur, 

ozb en afvalstoffenheffing aangevraagd. Er is 

bestuurlijk overleg tussen DRU en gemeente 

gaande over de inhoudelijke en financiële ge-

volgen door de noodzakelijke maatregelen. 

Geen wijzigingen.  Vooralsnog geen. Financiële im-

pact wordt duidelijk bij de verant-

woording 2020. 

 

 

10 2/5 Steunmaatregelen maatschappelijke 

organisaties 

23-06 

 

Op 23 juni heeft het college € 200.000 beschik-

baar gesteld voor maatschappelijke organisaties 

die door de coronacrisis tijdelijk in de problemen 

komen. Doel van de steunmaatregelen is te voor-

komen dat een organisatie met een belangrijk 

maatschappelijk doel zonder hulp zijn hoofd niet 

boven water kan houden door de corona-crisis.   

De regeling loopt. Per november is er circa € 60.000 uit-

gekeerd aan steunmaatregelen aan verschillende orga-

nisaties en verenigingen.  

De regeling is sinds 1 juli van 

start gegaan en loopt tot 31 de-

cember 2020. 

 

We hebben € 200.000 beschik-

baar gesteld aan steunmaatrege-

len (inclusief noodfonds).  
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Nr Program 

ma 

Maatregel Besluit Stand van zaken  

1 oktober  

Stand van zaken 

 1 december  

Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

Per oktober zijn inmiddels zijn er 21 aanvragen 

binnengekomen. De aanvragers zijn onder andere 

muziekverenigingen, schutterijen, EHBO verenigin-

gen en enkele grote aanvragers zoals buurt-

schapshuizen. 

In het collegevoorstel voor de verenigingen wordt te-

vens voorgesteld deze regeling te verlengen tot 1 juli 

2021 (zie regel 6). 

 

. 

 

Hiervan is tot dit moment circa 

€ 60.000 uitgegeven. 

 

Dekking van de 200.000 komt uit  

een deel van de provinciale  

subisidie steun Covid – 19. Te-

vens is er nog ruimte vanuit de 

septembercirculaire, bedoeld 

voor verenigingen en culturele in-

stellingen, mocht het aantal aan-

vragen sterk stijgen.    

11 2/5 Provinciale regeling Covid-19 steun 

Gemeenten 

 

(zie ook regel 10 en 38) 

Brief  

GS  

29-4 

Deze subsidie is bedoeld voor: 

 het inhuren van medewerkers om vitale  

functies uit te voeren; 

 het realiseren van noodopvang voor kwets-

bare groepen of voor kinderen; 

 het uitvoeren van activiteiten om de sociale 

verbinding in een gemeente te versterken; 

 het verstrekken van tegemoetkomingen aan 

ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, 

recreatie en toerisme en aan gemeenschaps-

voorzieningen. 

Het collegevoorstel voor de afhandeling subsidie is on-

langs vastgesteld (24 november). De subsidie is ingezet 

voor vitale processen en steunmaatregelen voor verenigin-

gen en stichtingen. 

 

 

Benutten van de subsidie door: 

- 60.000 voor steunmaatrege-

len maatschappelijke organi-

saties 

- 51.431 voor extra inzet vitale 

processen 

€ 111.431  

(budgetneu-

traal) 

12 2 Noodfonds ad € 100.000 voor acute 

ondersteuning van inwoners, waar-

voor geen andere oplossingen zijn. 

 

 

7-4 Dit noodfonds is ingesteld en er wordt door de ver-

schillende beleidsmedewerkers gemonitord óf en 

zo ja er een bijdrage uit dit fonds noodzakelijk is. 

Het noodfonds loopt door zolang dit nodig is.  

Op dit moment is circa € 12.500,-- aan bijdragen toege-

kend. 

 

Er is € 100.000 beschikbaar ge-

steld voor het noodfonds (1e be-

rap 2020). Per 1 december is hier 

circa € 12.500 uit benut.  

€ 12.500 

13 2 Sportverenigingen 

 

- Regeling Tegemoetkoming Ver-

huurder Sport (TVS) 

- Buitensport met eigen accommo-

datie 

Rijk Regeling Tegemoetkoming Verhuurder Sport:  

- Met een bedrag van landelijk 90 miljoen euro 

wordt voor alle sportverenigingen de huur 

kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 

– 1 juni 2020 (3 maanden).  

- Voor de sportaccommodaties die de ge-

meente Oude IJsselstreek verhuurt aan sport-

verenigingen is via de Tegemoetkoming Ver-

huurder Sport (TVS) € 30.000 compensatie 

aangevraagd. Deze huurcompensatie schel-

den wij kwijft aan onze sportverenigingen. 

Sportverenigingen die via een andere partij hu-

ren, zullen via de verhuurder gebruik maken 

van deze regeling.  

 

 

Regeling Tegemoetkoming Verhuurder Sport:  

Als gemeente hebben wij € 30.000 aangevraagd en ontvan-

gen. Verenigingen die van ons huren, hebben over de 

maanden maart, april en mei geen bedrag in rekening ge-

kregen. 

 

Voor verenigingen die huren van andere partijen loopt de 

tegemoetkoming huur via die andere partijen. Dit loopt via 

de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sport (TVS). 

 

Onderhoud buitensportaccommodaties: 

Geen wijzigingen.  

Wij ontvangen tot dusver € 

30.000 minder aan huurinkom-

sten van sportverenigingen. Deze 

misgelopen inkomsten worden 

gecompenseerd via de regeling 

van het Rijk.  

 

Het is onduidelijk hoeveel er uit-

eindelijk aan inkomsten niet ge-

ïnd kan worden. Dit wordt aan 

het eind van het jaar duidelijk.  

€ 30.000 

(budgetneu-

traal)  

 

Minder in-

komsten 

huur, dekking 

door ont-

vangst TVS 
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Onderhoud buitensportaccommodaties: 

Groot onderhoud wordt in afstemming met de ver-

enigingen naar voren gehaald. Er is klein onder-

houd uitgevoerd en op dit moment worden velden 

weer ingezet om de jeugd te laten sporten, na 

persconferentie van 21-4.  

 

14 2 Onderzoeken ondersteuningsmoge-

lijkheden Achterhoek in beweging 

31-3 In ontwikkeling. Er wordt nu vooral ingezet op een 

campagne om je club trouw te blijven en dat leden 

behouden blijven voor de sportvereniging. Samen 

verantwoordelijk zijn voor de vereniging. 

Geen wijzigingen. Geen extra kosten aan verbon-

den. Wordt uit de bijdrage aan 

Achterhoek in Beweging betaald. 

Werkzaamheden Achterhoek in 

Beweging veranderen. 

0 

15 2 Exploitanten sportcomplexen 

- verwijzen naar landelijke rege-

ling(en) 

- eventueel exploitatiebijdragen 

naar voren 

- accepteren verminderde presta-

ties 

- achteraf aanvullende maatrege-

len beoordelen 

31-3 Op dit moment hebben de exploitanten van de 

grote sportcomplexen zich bij ons gemeld, met 

het verzoek om exploitatiebijdragen die per kwar-

taal uitbetaald werden naar voren te halen en kos-

ten als huur en gemeentelijke belastingen uit te 

stellen.  

Er is nauw overleg met de verschillende sportexploitanten. 

Op het moment dat de gevolgen concreter worden, bekij-

ken we gezamenlijk wat er nodig is.  

Vooralsnog geen financiële im-

pact.  

We handelen op basis van  de 

verzoeken de exploitatiebijdra-

gen van kwartaal 3 en 4 ver-

vroegd af. Huren zullen dan later 

in rekening worden gebracht. 

 

16 2 Meerkosten GGD (gemeenschappe-

lijke regeling) m.b.t. Corona-crisis 

 Aankondiging gekregen dat meerkosten  

vanwege de Corona-crisis op grond van Wet Pu-

blieke Gezondheid voor rekening van gemeenten 

komen. Bedrag is nog niet bekend. 

Per 1 oktober hebben de GGD-en inmiddels met 

het Rijk afgesproken dat de meerkosten in het ka-

der van Corona rechtstreeks worden vergoed aan 

de GGD. Als het goed is kost dit dus niet meer ex-

tra. 

Geen wijzigingen.  Vooralsnog geen PM 

17 2 Aanwijzing Yunio leveren perso-

neel aan GGD voor bron- en con-

tactonderzoek.  

 Yunio heeft een aanwijzing van de VNOG gekre-

gen om 50% van het personeel beschikbaar te 

stellen aan de GGD voor bron- en contactonder-

zoek. Op basis van een inschatting van de GGD zal 

25% voldoende moeten zijn. De inzet van het per-

soneel bij de GGD gaat ten koste van het uitvoeren 

van de wettelijke taak jeugdgezondheidszorg, 

daarnaast brengt het de nodige risico’s met zich 

mee waar het gaat om het signaleren van ontwik-

kelings- en opvoedingsachterstanden bij kinderen 

tussen 0 en 4 jaar. Yunio heeft aangegeven dat de 

totale extra kosten € 8.000 voor de hele regio zijn 

geweest. 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  Extra subsidie aan Yunio om  

primaire proces jeugdgezond-

heidszorg uit te kunnen blijven 

voeren  

De kosten zijn circa € 5.000 

 

€ 5.000 
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18 2 Inhaalzorg jeugd/wmo   Vanuit het Rijk is een bijdrage van totaal ca. € 110.000 ont-

vangen voor inhaalzorg jeugd en wmo.  

 

We zien in de reguliere declaraties van jeugdzorg een be-

hoorlijke dip in de maanden april en mei 2020. Een globale 

inschatting is dat de declaraties voor jeugdzorg in die peri-

ode zeker zo’n € 300.000 lager liggen dan we zouden ver-

wachten op basis van vorig jaar en de eerste maanden van 

dit jaar. Voor WMO lijkt het erop dat het gaat om zo’n € 

150.000-200.000 lagere kosten gaat ten opzichte van 2019.  

Dit hoeft niet alleen een corona-effect te zijn, het kan ook te 

maken hebben met de start van Buurtzorg Jong. Dat is 

voor ons nu nog niet goed te achterhalen. Voor zover het 

een corona-effect is, kunnen wij niet inschatten of dit alleen 

zorgt voor een verschuiving van zorg, of dat er zorg later in-

gehaald moet worden. Desondanks lijkt het ons heel reëel 

dat de impact van corona en met name de (lock-

down)maatregelen op de (geestelijke) gezondheid van de 

inwoners groot is. Dit kan dan zeker leiden tot aanzienlijke 

extra zorg, bovenop mogelijk inhaalzorg. De vergoeding 

van 110.000 lijkt in dat opzicht aan de (fors) lage kant. 

Dit is nog niet te bepalen.   

19 2 Ruimte voor huisartsen om cam-

pagne griepvaccinaties en pneu-

mokokken in november uit te voe-

ren binnen de RIVM-regels.  

 In de VNG ledenbrief coronacrisis nr. 11 infor-

meert de VNG ons over de afspraak met de Lan-

delijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat gemeen-

ten een inspanningsplicht leveren om huisartsen 

kostenloos een ruimte te faciliteren voor de griep- 

en pneumokokken vaccinaties wanneer zij dat niet 

in hun eigen praktijk kunnen uitvoeren i.v.m. de 1,5 

meter maatregel. In onze gemeente hebben Huis-

artsenpraktijk Toeborch en Huisartsenpraktijk Ulft 

hierover contact met ons opgenomen. Toeborch 

kan terecht in de Rietborgh, voor Ulft was geen ge-

schikte kostenloze ruimte te vinden en is de SSP-

hal gereserveerd. Hier zijn echter huurkosten aan 

verbonden. 

Geen nieuwe ontwikkelingen.  Huurkosten SSP-hal: € 1.210,-  € 1.210 

20 2 Minder eigen bijdragen GC gemeenten achterhoek hebben besloten bij niet 

geleverde zorg de eigen bijdrage stop te zetten. 

Rijk heeft ondertussen op 22 april jl. besloten de 

eigen bijdrage voor WMO voor de maanden april 

en mei sowieso niet te innen (teveel bureaucra-

tisch gedoe). Met gemeenten worden afspraken 

gemaakt over compensatie hiervan. CAK infor-

meert cliënten. 

De eigen bijdragen over de maanden april en mei zijn niet 

geïnd. Vanaf juni worden de eigen bijdragen weer geïnd. 

Ook de jaarlijkse bijdrage a € 60,- die inwoners betalen voor 

de regiotaxi (ZOOV Wmo-vervoer) is naar rato bijgesteld 

conform het landelijk beleid. 

 

Vanuit het Rijk hebben we met 

de septembercirculaire € 60.352 

ontvangen voor compensatie ei-

gen bijdragen. Dit is min of meer 

gelijk aan de misgelopen bijdra-

gen over april en mei, zodat dit 

per saldo geen financieel effect 

heeft. 
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Het CAK heeft overigens van-

wege administratieve problemen 

lange tijd geen eigen bijdragen 

opgelegd en geïnd. Dit zal ver-

moedelijk zorgen voor een aan-

zienlijk financieel nadeel, omdat 

eigen bijdragen op kasbasis wor-

den verantwoord in de jaarreke-

ning.  Dit is niet direct corona-ge-

relateerd, maar mogelijk wel indi-

rect. Als mensen niet in staat zijn 

om de eigen bijdragen met terug-

werkende kracht te betalen, bij-

voorbeeld omdat ze vanwege co-

rona financiële problemen onder-

vinden, kunnen zij bij het CAK in 

aanmerking komen voor een be-

talingsregeling. De exacte finan-

ciële consequentie voor 2020 

wordt duidelijk bij de jaarreke-

ning, vooralsnog gaan we uit van 

een nadeel van € 175.000, dat 

mogelijk in de komende jaren 

vanwege het kasstelsel weer 

wordt ingelopen. 

 

 

 

21 2 Statushouders 

 

- Voorlichting statushouders 

- Huisvesting  

- Inburgering 

- Participatie verklaringstraject 

(PVT) 

 

 Voorlichting van de GGD en Pharos in andere talen 

is via sleutelpersonen en sociale media verspreid.  

Huisvesting heeft even stil gelegen en komt nu 

weer op gang. Afspraken gemaakt met COA, 

Vluchtelingenwerk, Wonion over werkwijze.  

 

Inburgeringslessen hebben digitaal plaatsgevon-

den en gaan per 15/6 ook deels weer fysiek plaats 

vinden. Examens worden ook weer opgestart. 

Door het Rijk is uitstel verleend van termijnen 

 

PVT: uitstel brieven zijn verstuurd er wordt aan 

een protocol gewerkt voor het opstarten in sep-

tember. Uitstel aanvragen bij DUO wordt verwerkt 

in Portal Inburgering.  

 

Tav voorlichting, huisvesting en inburgeringslessen 

geen wijzigingen.   

 

PVT: uitstel brieven zijn verstuurd. Het plan is om in maart 

2021 een nieuwe training te starten. 

 

Geen financiële consequenties 0 
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22 2 Uitvoering tijdelijke ondersteuning 

Zelfstandige Ondernemers. 

- Verstrekkingen (100% vergoe-

ding) 

- Uitvoeringskosten (100% vergoe-

ding) 

Rijk 

 

Laborijn is belast met de uitvoering van de TOZO 

Regeling. Zij geven dagelijks een update over het 

aantal aanvragen en verstrekte voorschotten. 

Daarnaast geven ze aan wat ze in de overige  

Dienstverlening aan ontwikkelingen zien. 

 

 

 

Geen nieuwe ontwikkelingen. De regeling loopt.  Laborijn voert uit en krijgt via de  

gemeente de bijdrage. De eerste 

voorschotten zijn al door het mi-

nisterie verstrekt en doorbetaald 

aan Laborijn.  

Laborijn geeft zelf aan dat ze ver-

wachten dat ze voor de uitvoe-

ring € 1.000 per aanvraag krij-

gen.  

 

Deze bedragen zijn bekend bij  

financiën. Uit de derde kwartaal-

rapportage van Laborijn blijkt dat 

ze in 2020 vooralsnog geld over-

houden op deze uitvoeringskos-

ten, die vooralsnog gereserveerd 

worden voor kosten in 2021. Op 

dit moment gaan we ervan uit 

dat dit budgettair neutraal ver-

loopt. 

 

23 2 Compensatie SW-bedrijven i.v.m. ver-

lies aan omzet 

  Volgens de systematiek/afspraken met Laborijn wor-

den de volledige WSW-gelden aan Laborijn overge-

maakt en verloopt dit in principe budgettair neutraal 

voor onze gemeente. Mocht op de WSW een (positief) 

resultaat ontstaan binnen Laborijn, dan hangt het ervan 

af wat met dit resultaat gebeurd. Er kan sprake zijn van 

verrekening met negatieve resultaten op bijvoorbeeld 

de organisatiekosten, het kan worden toegevoegd aan 

de reserves van Laborijn, of er kan worden afgere-

kend/terugbetaald aan de gemeenten. Op grond van de 

3e kwartaalrapportage 2020 van Laborijn wordt op de 

WSW een aanzienlijk voordeel verwacht van meer dan € 

2 miljoen. Dit komt door verschillende oorzaken, die niet 

allemaal Corona-gerelateerd zijn. Uit de rapportage van 

Laborijn is niet op te maken hoe groot de extra corona-

kosten voor de WSW zijn.  

 

Vanwege dit alles gaan we in dit overzicht daarom uit van 

de reguliere werkwijze, namelijk dat extra rijksopbrengsten 

leiden tot extra doorbetalingen aan Laborijn en daarom 

voor ons budgettair neutraal verlopen. 

 

 

We hebben in juni en september 

een bedrag ontvangen vanuit de 

algemene uitkering. Dit bedrag 

wordt doorbetaald aan Laborijn. 

Uit de derde kwartaalrapportage 

blijkt dat Laborijn een aanzienlijk 

voordelig resultaat verwacht op 

de WSW. We gaan ervan uit dat 

het aandeel van Oude IJssel-

streek bij de jaarrekening 2020 

wordt uitgekeerd, maar hebben 

dit nu nog niet financieel ver-

taald. 
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24 2 Toename aantal bijstandsgerechtig-

den 

- Buig  

- Meedoen Werkt! 

GC Buig: 

Laborijn geeft in hun dagelijkse update aan dat zij 

een stijging zien van het aantal aanvragen. Met 

name jongeren melden zich voor een uitkering.  

Daarnaast zien ze een stevige stijging van het aan-

tal kortlopende WW-uitkeringen. Wanneer de eco-

nomie niet snel oppakt zullen deze mensen zich 

ook voor een uitkering gaan melden. 

 

 

Buig:  

het definitieve BUIG budget voor 2020 is inmiddels bekend 

en geeft ten opzichte van het voorlopig budget een behoor-

lijk positieve bijstelling. Uit de derde kwartaalrapportage 

van Laborijn blijkt dat per saldo een nadeel resteert op het 

BUIG budget van ruim € 560.000, waar dat in de oorspron-

kelijk begroting van Laborijn nog op bijna € 750.000 lag. 

Per saldo is dus sprake van een dalend tekort. Tegelijkertijd 

hadden we in onze eigen begroting een verdere daling op-

genomen als resultaat van Meedoen werkt, dat is niet haal-

baar gebleken. 

 

Meedoen Werkt: 

Omdat als gevolg van de corona-crisis  er na februari 

geen maandelijkse live ontmoetingen meer konden 

plaatsvinden tussen Werkgevers en werkzoekenden is 

overgeschakeld naar: 

- kleinschalige coronaproef live ontmoetingen bij werk-

gevers op kantoor of elders  

- het maken en verspreiden naar werkgevers van verha-

len over wie de kandidaten zijn, gemaakt op basis van 

(digitale) interviews.   

- matching van vacatures met de belangstelling van 

kandidaten o.b.v. voorgesprekken met werkgevers en 

kandidaten.  

- zoeken en invullen van tijdelijke werkervaringsplekken, 

ook wanneer is geen garantie is op doorstoom naar be-

taalde arbeid.  

 

Nadat in het voorjaar meer ruimte ontstond om bijeenkom-

sten te organiseren is gekozen bovenstaande lijn vast te 

houden, mede om verwijtbaarheid van besmetting te voor-

komen. 

 

Voor Meedoen Werkt is er 

sprake van een daling van het 

nadeel, maar niet zoveel als 

oorspronkelijk in onze begro-

ting opgenomen. In de 1e be-

rap is er een nadeel verwerkt 

op Meedoen werkt van € 

450.000. Uit nadere analyse 

bij de jaarrekening zal een be-

tere inschatting gemaakt 

kunnen worden welk deel 

hiervan aan corona is toe te 

rekenen 

 

 

 

25 2 Financiële zekerheid en ruimte zorg-

aanbieders 

- Onder voorwaarden doorbetalen 

van zorg tot iig 1 juni 

- Flexibel omgaan met stopberich-

ten 

- Toestaan enigszins beperktere 

zorg of begeleiding 

- Instelling regionaal hulpteam ter 

beoordeling voorschotbetalingen 

24-3 &  

31-3 

VNG/ 

Rijk 

loopt, op dit moment geen bijzonderheden.  Eerste 

declaraties komen binnen bij gemeenten.  Er is 

een  nadere uitwerking van Rijk en vng met richtlij-

nen over omzetcompensatie,  wat te verstaan  

onder (andersoortige) meerkosten volgt nog.   

 

Regeling wordt waarschijnlijk verlengd tot 1 juli, 

nadere info rijk volgt 

De kosten waren eerder ingeschat op zo’n € 600.000, de 

verwachting is nu dat we op zo’n € 500.000 uitkomen. Of 

we deze kosten ook in die mate hadden gehad zonder co-

rona, maar dan in de vorm van geleverde en gedeclareerde 

zorg, is niet te achterhalen.  

 

Regeling liep tot 1 juli 2020, er zijn signalen dat zorgaanbie-

ders vragen om verlenging tot en met 31 december 2020. 

Indien dat zou gebeuren, kan sprake zijn van een (aanvul-

lend) nadeel, dat nu echter niet te kwantificeren is.  

Er ligt een toezegging rijk dat  

kosten vergoed worden aan  

gemeenten. We gaan daarom uit 

van een budgettair neutraal ver-

loop voor ons als gemeente. Op 

dit moment zijn er overigens nog 

nauwelijks meerkosten gedecla-

reerd. 
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26 2 Organiseren 24-uurs opvang kinderen 

van ouders In cruciale beroepen 

 Locaties (max 30 plaatsen) is gerealiseerd in 3 

kernen (Ulft, Terborg en Varsseveld) door 3 kinder-

opvangorganisatie. Tot op heden geen feitelijk ge-

bruik van gemaakt. 

De kinderopvangorganisaties hebben geen kosten in reke-

ning gebracht en de 24uursopvang is sinds de zomerva-

kantie niet meer actueel. 

Tot dusver geen financiële effec-

ten.  

 

27 2 Eigen bijdrage betalen via de ge-

meente in het kader van v.e., een peu-

teraanbod, of voor mensen met een 

sociaal medische indicatie (SMI) – 

brief min. OCW. 

Rijk De uitwerking van de compensatie van de ei-

gen bijdrage van ouders bij het peuteraanbod 

wordt op basis van de richtlijnen rijk uitgewerkt 

en afgestemd met kinderopvangorganisaties 

en betreffende ouders.  

 

Vanwege sluiting van de kinderopvang van 

maart tot half juni, is er ruim € 3.000 betaald 

aan compensatie ouderbijdrage aan de kinder-

opvangorganisaties (gederfde ouderbijdrage).  

 

Geen wijzigingen.  

 

 Er is ruim € 3.000 aan gederfde 

ouderbijdrage betaald.  

 

Hier zijn extra middelen voor be-

schikbaar vanuit het rijk in de al-

gemene uitkering (voorschot 

voorziening peuters en kinderop-

vang - junicirculaire)  

€ 3.300 

(budgetneu-

traal)  

28 3 Doorverwijzing ondernemers naar 

UWV en Laborijn ivm steunmaatrege-

len Rijk (extra menskracht; 1a en 1b 

uit memo b&w) 

24-3 De eerste 3 weken hebben er heel veel onderne-

mers gebeld met vragen over met name de TOZO 

regeling. De afdeling economie (accountmana-

gers) en 1 externe ondersteuner hebben de ge-

sprekken gevoerd.  

 

De externe ondersteuning heeft met name de 

doorverwijzing naar Laborijn gedaan. De account-

managers zijn hier ook mee bezig geweest, maar 

hebben daarnaast ook veel tijd besteed aan het 

uitzoeken van de informatie over de regelingen, de 

website, de communicatie en contacten met be-

drijfsleven/ondernemersvereniging en overig uit-

zoekwerk. De laatste weken is het qua telefoni-

sche aanvragen/verzoeken aanzienlijk minder 

druk geworden. Ondernemers weten nu ook zelf 

de weg te vinden naar de desbetreffende  

instanties. 

 

Voor de twee accountmanagers geldt dat zij met 

name de eerste 3 weken fulltime met de conse-

quenties van het Coronavirus zijn bezig geweest.  

Qua tijdsbesteding zijn de accountmanagers resp. 

20 en 50 % van hun tijd bezig met corona-gerela-

teerde vragen. Ook de beleidsmedewerker is meer 

bezig met adhoc acties richting ondernemersver-

enigingen.  Dit wordt gezien als onderdeel van het 

werk. 

 

 

Vanaf september zijn weliswaar de maatregelen weer 

aangescherpt, maar merken we dat de ondernemers 

niet opnieuw veel vragen hebben en ons daarover bena-

deren. De meeste regelingen zijn landelijk en die wor-

den door ons op de website gezet. Ondernemers vinden 

hun weg, zij het via eigen adviseurs (boekhouders) of 

via onze website, naar de regelingen. Er is gemeentelijk 

een coronaloket ingericht om sneller antwoorden te 

kunnen geven.  

 

De meeste vragen gingen nog over het uitleggen en toe-

passen van de regels en deze werden dan grotendeels 

door afdeling handhaving en in sommige gevallen samen 

worden opgepakt. 

De afgelopen periode zijn hoog-

uit enkele uren door 2 account-

managers besteed aan het mede 

opzetten van het coronaloket en 

het bijwerken van de informatie 

op de website. 

 

Eveneens zijn er een aantal over-

leguren gegaan naar specifieke 

corona-onderwerpen. Overige 

vragen van en gesprekken met 

ondernemers zijn onderdeel van 

werk (geworden).  
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29 4 Verstrekking mondkapjes  

aan inwoners 

  Sinds 30 september 2020 geldt in Nederland een dringend 

advies voor alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) 

mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruim-

tes. Het dragen van een mondkapje is een belangrijke 

maatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het 

college heeft in oktober besloten om aan alle inwoners bo-

ven de 12 jaar een gratis stoffen mondkapje te verstrekken. 

Met het uitdelen deze mondkapjes wil ze het belang van 

het dragen van een mondkapje benadrukken. En antici-

peerde ze op de invoering van de mondkapjesplicht per 1 

december. 

 Kosten voor levering en ver-

zending van de mondkapjes 

zijn circa € 84.000.  

 

€ 48.000 wordt gedekt uit de 

post Onvoorzien.  

 

Voor het restant (circa €36.000) 

stellen we voor dit uit de corona-

middelen vanuit de september-

circulaire te dekken.  

Circa € 

84.000 

budgetneu-

traal 

30 4 Extra handhaving openbare ruimte 

ivm noodverordening veiligheidsregio 

GC Uren mbt toezicht op Noodverordening worden af-

zonderlijk in TIM geregistreerd. Controles op om-

gevingsvergunningen blijven doorgaan. 

Door het verschuiven van werkzaamheden door de corona-

crisis, zijn er achterstanden ontstaan in de reguliere werk-

zaamheden, met name in de adrescontroles. De Landelijke 

Aanpak Adreskwaliteit vraagt om de opgelopen achterstan-

den snel in te lopen. Nu de crisis langer voortduurt, is het 

niet meer reëel om dit vanuit de bestaande formatie op te 

pakken. Er is dan hierop ook extra inzet nodig, vooralsnog 

een volledig fte voor een half jaar.  

 

Een gevolg van het inlopen van de genoemde achterstan-

den is een piek aan werkzaamheden bij het team belastin-

gen daar waar het adrescontroles betreft. Om deze piek 

aan te kunnen is er in 2021 waarschijnlijk tijdelijk extra in-

huur nodig.  

Om de ontstane achterstanden 

te kunnen inlopen en reguliere 

werkzaamheden op te pakken, is 

er tijdelijk extra inhuur noodzake-

lijk. Vooralsnog een volledig fte 

voor een half jaar, circa € 40.000. 

 

Aangezien het al december is, 

verwachten we per januari de in-

huur te realiseren. De kosten 

kunnen worden gedekt uit de ex-

tra algemene uitkering met be-

trekking tot coronacompensatie 

over 2021.  

€ 40.000 na-

deel in 2021 

31 4 Minder huwelijken in 2020 GC Aangezien de horeca weer open is wordt er op be-

scheiden schaal weer getrouwd 

De horeca is weer gesloten en dat betekent dat het aantal 

huwelijken minder wordt en de mensen meer kiezen voor 

laag budget en kosteloze varianten. 

In de 2e berap is een tekort van 

€ 7.000 gemeld.  

 

Op dit moment is het tekort inge-

schat op circa € 10.000 over 

2020 (dus € 3.000 hoger dan eer-

der ingeschat).  

€ 10.000 ( na-

deel) 

32 4 Burgerzaken  

- Algemeen 

- Reisdocumenten 

- Rijbewijzen 

 

 

 

GC Algemeen: 

De inkomsten (uittreksels BS) zullen  

wellicht toenemen door het aantal overlijdens als 

gevolg van het coronavirus, maar in onze ge-

meente valt dit nog mee. 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: 

Geen wijzigingen. De werkelijke inkomsten lopen nog in lijn 

met de begroting.  

 

Reisdocumenten: 

De inkomsten blijven ongeveer gelijk, we hebben wel min-

der lasten. 

 

 

 

 

Per saldo verwachten op deze 

producten van burgerzaken bin-

nen de begroting te blijven.  
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Reisdocumenten: 

Door het coronavirus zullen er geen tot weinig rei-

zen naar het buitenland worden geboekt. Dit houdt 

in dat er minder reisdocumenten worden aange-

vraagd. Er zijn minder vermissingen omdat de ho-

recagelegenheden gesloten zijn en er geen evene-

menten plaatsvinden. 

 

Rijbewijzen: 

Op dit moment worden er geen rijexamens afge-

nomen en vinden er geen keuringen plaats. Het 

uitstellen van de theorie- en praktijkexamens  

duurt in ieder geval tot 20 mei. Dit geldt ook  

voor de tussentijdse toetsen, rijtesten, beroeps-

examens en cursussen (alcohol en verantwoord 

rijgedrag). Het is op dit moment nog onzeker wan-

neer dit wel weer mogelijk zal zijn. Alle rijbewijzen 

die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16  

maart, blijven geldig tot 1 juni. De keuringen bij het 

CBR zijn ook afgenomen. Veel artsen  

bieden alleen nog zorg als dat medisch noodzake-

lijk is. Nieuw maatregel: Rijbewijs verlopen tussen 

1-2-20 en 1-9-20: Dan geldt het volgende: Nog 9 

maanden met verlopen rijbewijs rijden.  

 

Gezondheidsverklaring: 

Helaas kunnen sommige artsen of specialisten op 

dit moment niet meer keuren in verband met de 

maatregelen tegen het coronavirus. Het CBR heeft 

het rapport van een keurend arts of medisch spe-

cialist nodig voor uw medische beoordeling. Het 

zal hierdoor langer duren. 

 

Verklaring omtrent gedrag: 

Door de crisis verdwijnen er eerder meer banen 

dan er bij komen. De verwachting is dat er minder 

Verklaringen worden aangevraagd. 

 

Rijbewijzen 

Zodra er weer rijexamens worden afgenomen en mensen 

met een gezondheidsverklaring (75+ en zware categorieën 

CDE) hun  

rijbewijs kunnen vernieuwen, zal het weer toenemen. Door 

de nieuwe maatregelen ziet het er naar uit dat er minder rij-

bewijzen worden afgegeven dan verwacht.  

Diegene die met een verlopen rijbewijs blijven (mogen) rij-

den zullen in 2021 gaan verlengen. We schatten in dat in 

2021 dan meer rijbewijzen worden afgegeven dan begroot. 

Volgens de selectie van de RDW moeten er nog ongeveer 

950 rijbewijzen worden afgegeven. 

 

Gezondheidsverklaring 

Er worden minder verklaringen afgegeven dan begroot. De 

vraag is net als bij de aanvraag van rijbewijzen of na beëin-

diging van de maatregelen alle aanvragen behandeld wor-

den dit jaar of dat een gedeelte in 2021 het rijbewijs gaat 

vernieuwen en zich dan laat keuren. 

 

 

Verklaring omtrent gedrag: 

Geen wijzigingen. Het aantal afgegeven verklaringen loopt 

ongeveer in de pas met de begrootte aantallen.  

33 5 Facturen zo snel mogelijk afhandelen 24-3 Alle budgetbeheerders is gevraagd facturen met 

spoed af te handelen. Eenmaal per week wordt 

een overzicht gedraaid van openstaande facturen 

en wordt daar waar sprake is van “oude” facturen 

gerappelleerd. Ook wordt vaker per week betaald 

aan crediteuren. Indruk is dat facturen daadwerke-

lijk sneller worden afgehandeld. 

Geen wijzigingen, dit loopt.  Heeft uitsluitend een (beperkt)  

effect op de liquiditeit. Geen  

financieel effect voor de begro-

ting. 

0 
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Stand van zaken 
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Beschrijving  

financiële impact 

Bedrag 

34 5 Digitalisering  

- Digitaal vergaderen gemeente-

raad 

- Thuiswerken medewerkers 

- Hybride vergaderen 

 Er zijn verschillende aanpassingen gedaan om het 

digitaal werken mogelijk te maken. Zoals bijvoor-

beeld de ondersteuning van de videoconferenties 

van de raad via Pexip en videoconferencing appa-

ratuur voor de medewerkers, het leveren van aan-

vullende apparatuur en het organiseren van live 

events.  

De coronatijd betekent (onder andere) dat er beperkte tot 

geen mogelijkheden zijn om onze inwoners fysiek te ont-

moeten, maar de aansluiting houden is juist nu van groot 

belang. Daarom gaan we een aantal webinars/online inspi-

ratiesessies organiseren voor een aantal teams (communi-

catie, gebiedsmakelaars, adviseurs) om hen te helpen/faci-

literen om op digitale manier aansluiting te vinden en hou-

den op onze inwoners. Mogelijk vraagt dit nog om extra fi-

nanciële inzet.  

Betreft kosten tot en met  

november 

€ 17.740 (na-

deel) 

35 5 Minder opbrengst toeristenbelasting GC Aangezien de gehele toeristensector zwaar getrof-

fen wordt door de corona crises is momenteel de 

verwachting dat uiteindelijk dit jaar maar mis-

schien 25% van de begrote opbrengsten toeristen-

belasting kunnen worden geïnd. 

 

Info 1 oktober: De verwachting is wel dat de op-

brengsten toeristenbelasting belastingjaar 2020 

erg mee zullen vallen t.o.v. de opmerkingen die in 

het voorjaar zijn gemaakt. De toeristische onder-

nemers zijn in het algemeen “redelijk” positief 

m.b.t. hun omzet ondanks de negatieve signalen 

die in het voorjaar zijn afgegeven. De daadwerke-

lijk opbrengsten zullen pas in de eerste maanden 

van 2021 bekend worden als we alle omzetcijfers 

binnen hebben. 

De verwachting is wel dat de opbrengsten toeristenbelas-

ting belastingjaar 2020 erg mee zullen vallen t.o.v. de op-

merkingen die in het voorjaar zijn gemaakt. De toeristische 

ondernemers zijn in het algemeen “redelijk” positief m.b.t. 

hun omzet ondanks de negatieve signalen die in het voor-

jaar zijn afgegeven. De daadwerkelijk opbrengsten zullen 

pas in de eerste kwartaal van 2021 bekend worden als we 

alle omzetcijfers binnen hebben. 

In de 1e berap hebben we reke-

ning gehouden met een mindere 

opbrengst van € 115.000.  

 

In de junibrief van het Rijk heb-

ben we voor toeristenbelasting 

€ 45.000 gecompenseerd gekre-

gen.  

 

Met de jaarrekening wordt het 

daadwerkelijke tekort definitief 

bepaald.  

 

  

Nog niet te 

bepalen 

36 5 Toename dubieuze debiteuren / onin-

baar 

GC Nu nog geen specifieke situaties bekend. Tot op dit moment geen wijzigingen.  Wordt in later stadium eventueel  

bekend 

PM 

(risico) 

37 5 Extra inhuur personeel ivm corona 

 

GC Voor onder andere contractmanagement, uitrol 

Microsoft 365 en communicatie is extra onder-

steuning ingezet.  

 

Versnelde implementatie Microsoft 365: 

Zonder versnelde uitrol kunnen veel collega's niet 

of minder goed hun werk doen. Het gevolg daar-

van is dat inwoners en samenwerkingspartners 

gaan ondervinden dat uitvoering van de gemeen-

telijke taken vertragen, de kwaliteit van onze 

dienstverlening onder druk komt te staan en er 

binnen de uitvoering van de programmabegroting 

risico is op minder integrale afstemming en het 

daarmee creëren van onvoldoende draagvlak voor 

een goed duurzaam besluit. 

 

Op dit moment loopt de inhuur op Microsoft 365 en con-

tractmanagement nog door.  

De totale inhuurkosten op dit 

moment bedragen circa 

€ 130.000 

 

Hiervan wordt € 51.431 gedekt 

uit de subsidie Provincie (zie re-

gel 11) 

 

De overige lasten komen uit het 

P-budget.  
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38 5 Ondersteuningsvraag Regio8 GC Door annulering van reclamecampagnes in de 

omzet van Regio8 met ruim 55 % teruggelo-

pen. De komende maanden wordt een verdere 

terugloop verwacht, door o.a. het wegvallen 

van grote evenementen. Regio8 is voor een 

groot deel afhankelijk van reclame-inkomsten. 

Daarnaast worden zij gefinancierd door de 3 

gemeenten waar zij de zendmachtiging voor 

hebben. Net als de landelijke en provinciale 

omroepen vervullen zij een belangrijke rol in de 

nieuwsvoorziening.  

Over de periode van half maart tot eind juni 

komt Regio8 na aftrek van alle maatregelen 

nog een bedrag van ruim 50k tekort.  Het Oude 

IJsselstreekse deel bedraagt ongeveer  

€ 15.000,-. 

 

Waar de maanden oktober, november en december 

voorheen golden als beste omzetmaanden constateert 

Regio8 nu een ander beeld. De derving van inkomsten 

over het 4e kwartaal van 2019 ten opzichte van 2020 

zijn fors. De tegemoetkomingen uit de rijksmaatregelen 

liggen op €30.560 voor het 4e kwartaal. Om dit jaar een 

sluitende begroting te kunnen presenteren blijft er nog 

een tekort van €29.529 dat niet gedekt kan worden uit 

de reguliere reclame-inkomsten. Hierom doet Regio8 

opnieuw een beroep op de bovengenoemde fondsen 

vanuit het Rijk en de gemeenten.  

 

Dit zou gedeeld door drie gemeenten, per gemeente 

een bedrag van € 9.800 betekenen. 

Het bedrag van € 15.000 

wordt met €10.000 verhoogd. 

In totaal is er € 25.000,- bijge-

dragen.   

 

Dit is gedekt uit de steun-

maatregelen maatschappe-

lijke organisaties.  

 

 

€ 25.000 

(budgetneu-

traal) 

39 5 Plaats- en tijdonafhankelijk werken; in-

richting thuiswerkplek 

  In verband met de coronacrisis heeft de regering het 

advies gegeven om zoveel mogelijk thuis te werken. 

Ook voor de werknemers van de gemeente Oude IJssel-

streek betekent dit dat ze verplicht een groot deel van 

de werkzaamheden thuis uitvoeren. De werkgever heeft 

vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit een verant-

woordelijkheid voor de thuiswerkplek van een mede-

werker. De werkplek in de eigen woning moet worden 

ingericht - wat redelijkerwijs mogelijk is - volgens de er-

gonomische beginselen. De werkgever is aansprakelijk 

wanneer de medewerker gezondheidsklachten krijgt 

doordat de werkplek niet voldoet aan de Arbo-eisen. 

Daarnaast dient de werkgever ergonomische informatie 

en instructie te geven over het inrichten van de thuis-

werkplek en het veilig en gezond thuiswerken. 

 

We hebben de afgelopen periode veel zaken pragma-

tisch opgelost. Nu het verplichte thuiswerken langer 

duurt, is het noodzakelijk hier verdere actie in te onder-

nemen. Zodat we zorgen dat werknemers ook thuis – 

in alle redelijkheid- arbotechnisch verantwoord kunnen 

werken en daarmee voorkomen dat werknemers door 

een onvoldoende werkplek ergonomische klachten krij-

gen (of erger). Om dit te realiseren, is eenmalig een be-

drag van € 210.000 benodigd.  

 

 

€ 210.000 

 eenmalig 

 

Voorgesteld wordt deze kosten 

te dekken uit de extra algemene 

middelen vanuit het rijk in ver-

band met de coronacrisis.  

€ 210.000 

(budgetneu-

traal) 
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40  Verkiezingen 2021   De verkiezingen in 2021 zullen vanwege corona een andere 

invulling krijgen dan normaal. Vanuit het rijk hebben we in 

de septembercirculaire hiervoor ook extra middelen ont-

vangen. De kosten zullen we met name in 2021 maken, 

voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen in 

maart. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe-

veel extra kosten we moeten maken voor de verkiezingen.  

In 2021 extra kosten te verwach-

ten.  

P.M.  

41  Vorming impulsfonds: in eerste in-

stantie  

resultaten landelijke maatregelen af-

wachten 

24-3 

11 -11 raad-

besluit (be-

groting) 

 

 Het impulsfonds heeft vorm gekregen met een amende-

ment tijdens de begrotingsbehandeling in de raad. Voor 

2020 heeft dit verder geen effect. 

Over 2020 geen effect.   

 

Datum = datum besluitvorming in college 

GC = “going concern”, vloeit voort uit de reguliere bedrijfsvoering 
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FINANCIELE EFFECTEN  
Onderstaand is een samenvatting van de financiële effecten van de coronamaatregelen tot dusver. Het eerste overzicht betreft de voor- en nadelen zonder het sociaal domein – hekjes. Deze zijn in het tweede overzicht afzonderlijk 
weergegeven.  
 

Overzicht (met uitzondering sociaal domein – hekjes) 

 

 

Overzicht sociaal domein (hekjes) 

 

Stand 1 

december 2020

programma inkomsten uitgaven / 

lagere

inkomsten 

inkomsten uitgaven / 

lagere

inkomsten 

1 10.000 Nadeel leges vergunningen

2 110.000 Nadeel bijdrage verenigingen

2 12.000 Voordeel afgelaste evenementen

2 111.431 Voordeel bijdrage provincie

5 51.431 Nadeel personele inzet corona

2 60.000 Nadeel steunmaatregelen en personele inzet

2 3.300 Nadeel gederfde ouderbijdrage

4 84.000 Nadeel mondkapjes

4 10.000 Nadeel minder huwelijken

5 40.000 Nadeel toezicht en handhaving 2021

5 17.740 Nadeel extra kosten automatisering

5 25.000 Nadeel extra bijdrage Regio8

5 210.000 Nadeel plaats- en tijdonafhankelijk werken

99 PM toeristenbelasting

99 187.889 Voordeel algemene uitkering juni brief

99 543.089 332.693 Voordeel algemene uitkering septembercirculaire

Totaal 842.409 569.471 332.693 40.000

Saldo 272.938 292.693 Voordeel

2020 2021

Toelichting

Stand 1 

december 2020

Sociaal Domein 

(hekjes)

inkomsten uitgaven / 

lagere

inkomsten 

inkomsten uitgaven / 

lagere 

inkomsten Toelichting

SD 100.000 Voordeel in 1e berap beschikbaar gesteld uit reserve SD

SD 100.000 Nadeel bijdrage uit noodfonds tot nu toe uitgegeven 12.500 wat 

niet wordt uitgegeven blijft in de reserve SD

SD 5.000 Nadeel Ynio i.v.m leveren personeel aan GGD

SD 1.210 Nadeel huur DRU i.v.m. campagne huisartsen

SD 60.352 Nadeel minder eigen bijdrage

SD 381.359 Nadeel doorbetaling algemene uitkering aan SW bedrijf

SD 349.910 Voordeel algemene uitkering juni brief

SD 196.552 Voordeel algemene uitkering septembercirculaire

SD 98.541 saldo op Sociaal domein naar reserve SD

Totaal 646.462 646.462 0 0

2020 2021


