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1. Kennisnemen van 

De actualisatie van de impactanalyse coronacrisis juni 2020. 

 

2. Inleiding 

In april hebben we een eerste impactanalyse opgesteld naar aanleiding van het uitbreken van de 

coronacrisis. Hierbij zijn we uitgegaan van de scenario’s zoals door het Centraal Planbureau (CPB) 

opgesteld en hebben we een analyse van de gevoeligheid van de diverse taakvelden in onze 

begroting gemaakt. Deze analyse is betrokken bij de opstelling van het eerste Voortgangsverslag 

2020 en de Perspectiefnota 2021-2024.  

 

Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en wordt duidelijker welk scenario waarschijnlijk is. 

Het CPB verwacht nu dat we nabij het meest negatieve scenario uitkomen. Ook is er  meer 

informatie vanuit het Rijk beschikbaar over de compensatie van de financiële gevolgen op een 

aantal terreinen. Daarom hebben we de eerste impactanalyse geactualiseerd. Wij informeren u 

hier graag over. Let wel, we verwerken eventuele gevolgen voor onze begroting in het tweede 

voortgangsverslag, wanneer we hopelijk over nog concretere cijfers beschikken. 

 

3. Kernboodschap 

 

3.1 Negatieve impact coronacrisis Gooise Meren 

Ten opzichte van de eerste impactanalyse stellen we de prognoses op een aantal punten  bij. 

Gingen we eerst nog uit van een tegenvaller van € 1,6 miljoen in 2020 met daar bovenop een grote 

onzekerheid ten aanzien van de Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG), stellen we dit nu bij 

naar een verwachte negatieve impact van € 1,2 miljoen,- in 2020 waarvan bijna de helft nog steeds 

bestaat uit onzekerheid over de omvang van de compensatie door het Rijk inzake de BUIG.  

 

3.2 Financiële gevolgen 

We volgen bij de actualisatie de door de VNG opgestelde inventarisatie van financiële gevolgen1. 

Hieronder geven we de hoofdlijnen weer, waarbij we in volgorde van omvang van de impact de 

onderwerpen benoemen. 

 

3.2.1 Inkomensondersteuning 

De grootste impact is op het gebied van de inkomensondersteuning. De Tijdelijke 

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) zal, op basis van de huidige cijfers en de 

aangekondigde verlenging tot 1 september, mogelijk € 5,5 miljoen kosten aan 

inkomensondersteuning en bedrijfskredieten. Dit wordt in zijn geheel, inclusief uitvoeringskosten, 

gedekt door het Rijk. Dit  geldt mogelijk niet voor de BUIG. De instroom in de Werkloosheidswet 

(WW) neemt met 30% toe ten opzichte van vorig jaar, maar de uitstroom is stilgevallen. Op basis 

 
1 https://vng.nl/artikelen/coronamonitor-gevolgen-voor-gemeenten 
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van de laatste prognose van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verwachten we dat de 

werkloosheid stijgt naar 7.3%. We verwachten dit jaar een miljoen meer aan uitgaven voor 

inkomensondersteuning, (bijzondere) bijstand en armoedebeleid. In september zal de minister de 

BUIG herijken op basis van de dan bekende macrocijfers. Of dit tot een volledige compensatie 

leidt, is onduidelijk. Vooralsnog houden we rekening dat niet alles gedekt wordt en dat een 

tegenvaller van € 0,5 miljoen resteert in 2020. In 2021 zullen de uitgaven nog oplopen, maar we 

verwachten dat daar in de rijksfinanciering wel afdoende rekening mee wordt gehouden.  

 

3.2.2 Teruglopende inkomsten 

Een andere grote tegenvaller bestaat uit het teruglopen van gemeentelijke inkomsten. De meest 

omvangrijke is het wegvallen van parkeerinkomsten. Op basis van de realisatie tot en met mei en 

de verwachting van minderinkomsten in de zomermaanden, voorzien we een tekort van                     

€ 400.000,- Ook de toeristenbelasting loopt fors terug. Die zal naar verwachting  € 165.000 minder 

opleveren. Het Rijk heeft aangegeven dit deels te willen compenseren, maar op basis van de 

macrocijfers zal dat niet meer dan de helft van de gemiste inkomsten dekken. 

 

Andere inkomstendalingen zien we bij de reclamebelasting, de precario, de leges voor 

evenementen, leges omgevingswet en de weekmarkten. Deels zijn dit beleidskeuzen geweest, 

waarover u in onze raadsmededelingen over corona geïnformeerd bent en die ook in het eerste 

Voortgangsverslag 2020 zijn opgenomen. Deels zijn ze het gevolg van lagere economische 

activiteit. Opvallend is overigens dat het aantal omgevingsvergunningen stijgt, maar dat er een 

toename is van kleine verbouwingen, terwijl een aantal grote projecten zijn ingetrokken. In totaal 

denken we dat dit om nog eens een tegenvaller van ca. € 180.000 gaat. 

 

3.2.3 Bedrijfsvoering 

We maken extra kosten om het thuiswerken te faciliteren. Zo zijn er extra licenties nodig en 

hebben we aanpassingen moeten doen in het gemeentehuis. Dit gaat in totaal om zo’n € 90.000,-. 

Daarnaast huren we in om de dienstverlening in het KCC en bij Burgerzaken op peil te houden en 

om de noodopvang voor het onderwijs te regelen. Ook bezorgen we paspoorten aan huis. Dit is in 

het eerste Voortgangsverslag 2020 meegenomen. Voor de noodopvang van kinderen is 

compensatie aangekondigd door het Rijk. Desondanks resteert een negatieve impact van in totaal 

ca. € 100.000,-. 

 

3.3 Monitoring financiële gevolgen corona   

We monitoren de genoemde posten en een aantal andere door de VNG genoemde, waarvan we op 

dit moment nog geen gevolgen voor Gooise Meren onderkennen, maar die mogelijk alsnog 

ontstaan. Denk  bijvoorbeeld aan meerkosten voor daklozenopvang en andere kosten die binnen 

het Sociaal domein kunnen ontstaan als ‘tweede-orde’ effect. 

 

4. Houdt rekening met: 

 

1. De impactanalyse geeft een indicatie van de omvang van de gevolgen. Dit is nog met zeer veel 

onzekerheden omgeven, waarvan het verdere verloop van de pandemie het grootste is. De 

impact op de wereldeconomie en de doorwerking daarvan naar economische activiteit en 

werkloosheid in Nederland moet nog zichtbaar worden.  
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2. De rijksoverheid heeft uitgesproken dat gemeenten er door de crisis niet op achteruit mogen 

gaan. Maar de cijfers die genoemd worden voor compensatie dekken de tekorten bij 

gemeenten (nog) niet.  

3. De rijksoverheid heeft alleen bedragen op macroniveau genoemd. We hebben dit voorzichtig 

doorvertaald naar bedragen per inwoner. De ervaring leert echter dat rijksmiddelen zelden zo 

eenduidig worden toebedeeld. Bijvoorbeeld in de cultuursector zullen de bijdragen aan de 

grote steden veel hoger zijn. 

4. Wij zijn in gesprek met verenigingen, stichtingen en bedrijven in de culturele en sportsector. 

Dit kan ertoe leiden dat wij noodzaak zien om nadere ondersteuningsmaatregelen te nemen. 

Mocht dat substantiële begrotingseffecten geven (meer dan  € 75.000,-), dan zullen we 

daarover vooraf met uw raad het gesprek aangaan. Over kleinere steunmaatregelen zullen we 

u achteraf informeren. 

 

5. Vervolg 

In de voorbereiding van het tweede Voortgangsverslag 2020 beschikken we over meer en 

concretere informatie, die we benutten om de gevolgen voor uitgaven en inkomsten in de 

Programmabegroting van 2020 en verder te verwerken. In het najaar hierover dus meer. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


