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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

14 januari 2021

Onderwerp

Besteding coronamiddelen van het Rijk

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 8, Maandoverzicht corona, wordt toegezegd bij het volgende maandoverzicht uitleg
(inclusief procesinzicht) te geven over de te besteden gelden (7 á 8 mln).
Datum schriftelijke reactie
15 februari 2021
Schriftelijke reactie
In december 2020 heeft het Rijk een overzicht gepubliceerd waarin per gemeente per compensatiepakket
wordt aangegeven hoeveel coronacompensatie gemeenten in 2020 hebben ontvangen.
Volgens dat overzicht heeft Súdwest-Fryslân de volgende bedragen per pakket ontvangen:
-

1e pakket
2e pakket
3e pakket
Totaal:

€ 2.377.811
€ 2.596.176
€ 2.496.548
€ 7.470. 535

De eerste twee pakketten zijn door het Rijk beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2020.
Het derde steunpakket is beschikbaar gesteld bij de decembercirculaire 2020.
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Eerste twee steunpakketten
Op 6 oktober 2020 hebben wij de gemeenteraad via actieve info septembercirculaire 2020 geïnformeerd
over de financiële gevolgen van de eerste twee steunpakketten. Bij die actieve info is de notitie
septembercirculaire 2020 bijgevoegd. Op blz. 3 van die notitie vind u de tabel met daarin de door ons
ontvangen coronacompensatie:
Corona compensatie
Participatie - Empatec
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015
Buurt- en dorpshuizen
Vrijwilligersorganisaties jeugd
Toezicht en handhaving
Voorschoolse voorziening peuters (DU)
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (DU)
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU)
Lokale culturele voorzieningen
Totaal corona compensatie septembercirculaire 2020

2020

2021

2022

2023

2024

1.135.346
178.000
68.000
75.000
39.000
239.000
60.000
85.000
112.000
129.000
231.000
789.000
622.000
3.762.346

0

0

0

0

Volgens het overzicht van het Rijk hebben wij voor de eerste twee pakketten € 2.377.811 + € 2.596.176 =
€ 4.973.987 ontvangen.
Bevriezen opschalingskorting 2020 en 2021
Het Rijk noemt als onderdeel van het tweede pakket aan steunmaatregelen de bevriezing van de
opschalingskorting voor 2020 en 2021. Voor ons is die becijferd op € 368.292 (2020) en € 841.811 (2021).
Totaal een bedrag van € 1.210.103. Wij zien het tijdelijk bevriezen van de opschalingskorting niet als
coronacompensatie, maar beschouwen dit als een financiële tegemoetkoming voor gemeenten in moeilijke
tijden. Dit voordeel is dan ook incidenteel in de begroting 2020 en 2021 opgenomen als meevaller.
Het bedrag dat het Rijk coronacompensatie noemt is
Wij zien een ander bedrag als echte coronacompensatie (zie tabel)
Het verschil is de opschalingskorting

€ 4.973.987
€ 3.762.346
€ 1.211.641.

Dit bedrag sluit niet exact aan op de cijfers van het Rijk (€ 1.210.103) omdat de compensatie voor een deel
gebaseerd is op aantallen van maatstaven uit de algemene uitkering. Omdat wij met onze eigen aantallen
rekenen en niet met die van het Rijk, is er sprake van een geringe afwijking.
Eerste en tweede pakket verwerkt in de Bestuursrapportage (berap) september/oktober
U heeft op 17 december 2020 in uw raadsvergadering de berap september/oktober vastgesteld. In deze
berap hebben wij u geïnformeerd over de hierboven genoemde coronacompensatie van het Rijk. Daarnaast
hebben wij in die berap de door ons gemaakte (verwachte) uitgaven opgenomen. Op basis van die
verwachtingen hebt u als raad besloten de begroting te wijzigen.
De financiële compensatie van het eerste en tweede pakket is daarmee compleet verwerkt in de begroting
2020.
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Zie de tabel hierna, zoals die is opgenomen in de berap september/oktober.
Prognose kosten en compensatie coronacrisis
EFFECTEN IN EIGEN BEGROTING
Sociaal Domein
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfst. Ondernemers (TOZO)
Uitvoeringskosten TOZO
Meerkosten inhaalzorg Wmo, Jeugd, derving eigen bijdrage
Extra opvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
Minder inkomsten,
belastingen en
kwijtscheldingen

Bedrijfsvoering

Onderuitputting

Verwacht Compensatie
20.622.100 19.891.000
17.100.000 17.100.000
900.000
900.000
375.000
375.000
25.000
172.000

Minder inkomsten toeristenbelasting
Minder inkomsten parkeerbelasting
Minder inkomsten liggelden
Toevoegen voorziening debiteuren
Ontheffing verlenen precario terrassen
Minder inkomsten leges

517.000
700.000
200.000
75.000
26.000
90.950

Extra voorzieningen ICT
Accountantskosten
Extra kosten verkiezingen 2021
Schoonmaak gebouwen
Extra inzet toezicht en handhaving, vergunningen, JVZ,
cultuur en sport, communicatie en dienstverlening

60.000
47.500
231.000
103.000
465.650

Leerlingen- en Wmo vervoer
Programma werken
Evenementen
Communicatie
Dienstreizen

517.000
272.000

85.000

231.000
239.000

-100.000
-30.000
-64.000
-50.000
-50.000

EFFECTEN BIJ DERDEN

2.935.346
1.800.000
1.135.346

1.871.346
736.000
1.135.346

23.557.446
tekort:

21.762.346
1.795.100

Financiële regeling maatschappelijke instellingen
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
TOTAAL

Het derde corona compensatiepakket van het Rijk
Via de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk het derde corona compensatiepakket beschikbaar gesteld.
Zoals gebruikelijk kunt u als raad over bedragen uit de decembercirculaire 2020 in 2020 geen besluit meer
nemen. De laatste raadsvergadering is al geweest voordat de gevolgen van de decembercirculaire bekend
zijn. Wij informeren u dan ook over het derde pakket via actieve info bij de decembercirculaire. Die
actieve info heeft u ontvangen op of vlak na 16 februari.
Op blz. 2 van die notitie vindt u de tabel met daarin de door ons ontvangen coronacompensatie:
Corona compensatie
Aanvullend pakket re-integratie
Impuls re-integratie
Gemeentelijk schuldenbeleid
Bijzondere bijstand
Continuïteit van zorg kosten gemaakt in 2020
Compensatie quarantaine
Cultuurmiddelen (DU)
Tweede kamerverkiezingen (DU)

2020

2021

252.000

579.000
309.000
148.000
51.000

73.000
25.000
117.000
17.000

800.000
125.000

Totaal corona compensatie decembercirculaire 2020

484.000
3

2.012.000

Jaarrekening 2020
In de jaarrekening 2020 nemen wij in een aparte paragraaf corona alle inkomsten en uitgaven met
betrekking tot corona op. Wij zullen u ook voorstellen om het resterende deel van de door het Rijk
beschikbaar gestelde coronacompensatie beschikbaar te stellen voor het jaar 2021. U hebt op onderdelen
in de raadsvergadering van 17 december 2020 daarover al een toezegging van ons ontvangen. Mocht er voor
u of voor ons aanleiding zijn om eerder dan bij de behandeling van de jaarrekening 2020 een beroep te
doen op de coronacompensatie 2020, dan ontvangt u daarvoor een afzonderlijk raadsvoorstel.
Voor de besteding van de via de decembercirculaire beschikbaar gestelde corona compensatie voor 2021
doen wij u via een berap voorstellen.
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