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Inleiding 
Op het journaal van gisteravond kwam aan de orde dat vele gemeenten in ons land, zowel grote als ook kleine(re), ten 
gevolge van de huidige crisis in financiële problemen komen, enerzijds door het wegvallen van inkomsten (verminderde leges 
etc), anderzijds sterk verhoogde kosten.  
 
Vraag 1 
Kan de portefeuillehouder aangeven of, en zo ja welke, financiële gevolgen de gemeente van de huidige crisis ondervindt en 
hoe deze kunnen worden opgevangen en wanneer dit met de raad gedeeld gaat worden? Kan dit van invloed zijn op de 
uitvoering van lopende en geplande projecten? 
 
Antwoord 
Een eerste impactanalyse is opgesteld op basis van diverse scenario’s, zoals door het CPB doorgerekend. De grootste impact is 
te vinden in gederfde inkomsten (parkeren, precario, toeristenbelasting, leges) en in hogere uitgaven voor 
inkomensondersteuning. Dat laatste wordt op termijn ten dele vergoed door het rijk, de eerste zullen we zelf moeten dragen. 
Met name voor 2020 is de impact groot. Gezien het incidentele, onvoorziene en onontkoombare karakter van de impact, 
zullen we uw raad voorstellen hiervoor de Algemene Reserve aan te spreken. Het weerstandsvermogen is voldoende hoog om 
zo’n incidentele tegenvaller op te kunnen vangen. 
 
We willen de uitvoering van lopende en geplande projecten zoveel mogelijk overeind houden. Juist nu is het zaak om de 
economische activiteit in onze gemeente zoveel mogelijk te steunen.  
 
Vraag 2 
Ervan uitgaand dat de portefeuillehouder reeds diverse toekomstige scenario’s aan het uitwerken is, of reeds gedaan heeft, 
wanneer zullen deze met de raad worden gedeeld? 
 
Antwoord 
De impactanalyse is gebaseerd op de vier door het CPB benoemde scenario’s. Die gaan uit van respectievelijk een verstoring 
van 3, 6 of 12 maanden, waarbij er twee scenario’s voor 6 maanden voorliggen, die variëren ten aanzien van de economische 
impact. Op basis van redelijke aannames, getoetst aan de laatste inzichten, zullen we de gevolgen verwerken in de 
jaarrekening, het eerste en tweede voortgangsverslag en de perspectiefnota. In de jaarrekening zal het in de paragraaf 
weerstandsvermogen tot uitdrukking komen als nieuw risico. In het eerste voortgangsverslag zullen we vooral kwalitatief 
benoemen waar de financiële gevolgen verwacht worden en hoe we dat gaan monitoren. In het tweede voortgangsverslag 
zullen we dan een reële inschatting van de effecten kunnen geven. Overigens zijn we voornemens ook tussentijds via een 
raadsmededeling u te informeren over de gevolgen. Bij de perspectiefnota zullen we op basis van de impactanalyse een 
bandbreedte aangeven ten aanzien van de impact op onze meerjarenbegroting.   
 
Vraag  3 
Verwacht de portefeuillehouder dat e.e.a. van invloed zal zijn op de Perspectiefnota en op de geplande behandeling daarvan?  
 
Antwoord 
De impactanalyse laat zien dat we vooral in 2020 en 2021 de effecten mogen verwachten. Dat zal invloed hebben op het 
begrotingssaldo in die jaren. Effecten op langere termijn zijn op dit moment nog niet te ramen, ook omdat het CPB 
economisch herstel verwacht uiterlijk medio 2021. De laatste berekeningen van het IMF onderschrijven dat beeld. 
 
Dit kan gevolgen hebben voor de keuzes die uw raad bij de perspectiefnota maakt. Voor de planning en behandeling van de 
perspectiefnota heeft de coronacrisis vooralsnog geen gevolgen. In de Corona nieuwsbrief informeren wij u verder over de 
maatregelen die wij treffen.  


