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Onderwerp  

Inzicht in meer/minder kosten en opbrengsten COVID-19  

 

Kennisnemen van 

De meer/minder kosten en opbrengsten als gevolg van de COVID-19 crisis.  

 

Inleiding 

In de raadsinformatienota van 29 september 2020 heeft ons college uw raad geïnformeerd over de 

stand van zaken rond het COVID-19 virus in West Betuwe. In deze raadsinformatienota is aangegeven 

dat wij u in december informeren over de landelijke en provinciale geldstromen voor COVID-19 en 

welke uitgaven en gederfde inkomsten er zijn als gevolg van COVID-19. Een deel hiervan hebben wij u 

reeds gemeld in de eerste en tweede bestuursrapportage 2020, vastgesteld op respectievelijk 7 juli 

2020 en 27 oktober 2020. 

 

Kernboodschap 

Het coronavirus heeft grote impact op de uitgaven en opbrengsten van West Betuwe. Deze 

raadsinformatienota geeft inzicht in de meer en minder uitgaven en opbrengsten als gevolg van 

COVID-19. Vooruitlopend op de provinciale en Rijksbijdragen heeft uw raad op 18 juni 2020 ingestemd 

met de Compensatieregeling maatschappelijke organisaties West Betuwe inzake COVID-19. Vanuit de 

ambtelijke organisatie hebben we veel contacten met organisaties en instellingen in onze gemeente 

zodat we proactief in kunnen springen op diverse behoeften. De financiële middelen daartoe zijn 

vooralsnog voldoende. 

 

Financiën 

Voor het inzichtelijk maken van de financiën van COVID-19 maken we onderscheid in de volgende 

categorieën: 

- Meer opbrengsten  

- Minder opbrengsten 

- Meer uitgaven 

- Minder uitgaven  

Dit zijn ook de categorieën die wij gebruiken voor de aanlevering van financiële COVID-19-data aan het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Meer opbrengsten 

Via de Junibrief 2020 en de Septembercirculaire 2020 hebben we vanuit het Gemeentefonds extra 

gelden gekregen voor de meerkosten als gevolg van COVID-19. Deze inkomsten zijn via de tweede 

bestuursrapportage aan uw raad bekendgemaakt. We hebben ruim 1,1 miljoen euro ontvangen vanuit 
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het Rijk. Hiervan is 108.000 euro geoormerkt voor de extra kosten voor de verkiezingen van leden van 

de Tweede Kamer van maart 2021.  

Van de provincie Gelderland hebben we ruim 144.000 euro tegemoetkoming ontvangen voor extra 

kosten als gevolg van Corona voor de volgende thema’s:  

- inhuur medewerkers vitale beroepen 

- noodgedwongen extra opvang kwetsbare beroepen 

- uitvoeren activiteiten sociale verbinding binnen de gemeente te versterken 

- tegemoetkomingen aan ondernemingen cultuur, sport, recreatie en toerisme en 

gemeenschapsvoorzieningen 

 

Het toegekende budget van 500.000 euro voor het Coronanoodfonds hebben we niet als extra 

meeropbrengst meegenomen. De uitgaven voor dit fonds nemen we wel mee in bij het overzicht van 

de “meer uitgaven”. 

 
Meer opbrengsten Geoormerkt 2020   

        

Junibrief Gemeentefonds       

Inhaalzorg/meerkosten Jeugdzorg nee        73.860    

Inhaalzorg/meerkosten Wmo nee        31.337    

Lokale culturele voorzieningen nee      137.959    

Kinderopvang nee        26.491    

Compensatie toeristenbelasting nee        53.000    

Compensatie parkeerbelasting nee        30.000    

Participatiewet/WSW compensatie 1/3 - 1/6 ja      154.540    

Totaal        507.187    

Totaal exclusief geoormerkte gelden              352.647  

        

Septembercirculaire Gemeentefonds       

Extra kosten verkiezingen 2021 i.v.m. Covid-19 ja 107.900   

Toezicht en handhaving nee 113.000   

Precariobelasting en markt- en evenementenleges nee 45.400   

Lokale culturele voorzieningen nee 135.900   

Buurt- en dorpshuizen nee 32.500   

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep nee 71.400   

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) nee 19.500   

Vrijwilligersorganisaties jeugd nee 23.600   

Participatiewet/WSW compensatie 1/6 - 1/1 ja 85.855   

Totaal   635.055   

Totaal exclusief geoormerkte gelden              441.300  

        

Tegemoetkoming provincie Gelderland              144.989  

        

Rijksbijdrage landelijk programma "Jeugd aan zet in crisistijd"                10.000  

        

Totaal meer opbrengsten     948.936 
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Minder opbrengsten 

De minder opbrengsten bestaan uit diverse inkomsten die we niet genereren zoals begroot. Denk 

hierbij aan inkomsten voor de kermis en parkeren. Bij de eerste bestuursrapportage hebben we al 

aangegeven dat we 73.000 euro minder opbrengsten hebben voor parkeren. Nu blijkt dat dit iets 

minder ongunstig is, namelijk 66.000 euro. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder 

verbalen worden uitgeschreven omdat er minder wordt gehandhaafd. 

Voor de gehouden kermissen hebben we vanwege COVID-19 geen huur doorberekend. Hierdoor 

missen we 18.600 euro aan inkomsten (reeds gemeld via de eerste en tweede bestuursrapportage). 

Voor de post toeristenbelasting kunnen we nog niet aangeven of we minder opbrengsten genereren. 

Dit weten we pas aan het begin van het tweede kwartaal 2021. 

 
Minder opbrengsten 2020 

Kermissen -18.600 

Minder parkeer opbrengsten -66.000 

Toeristenbelasting PM 

WMO CAK -29.000 

    
Totaal minder opbrengsten      -113.600  

 

Reeds gemaakte meer kosten 

Voor COVID-19 hebben we diverse meer kosten gemaakt. Hieronder staan de kosten die reeds 

gemaakt zijn (peildatum 15 oktober). Dit zijn extra kosten voor: 

- bedrijfsvoering buitendienst: bij de tweede bestuursrapportage zijn extra uitgaven van 50.000 euro 

gemeld.  

- bijdrage Geofort: is reeds bij de tweede bestuursrapportage gemeld. 

- coronanoodfonds: het door uw raad ingestelde noodfonds ter ondersteuning van 

maatschappelijke organisaties. Bij het instellen van dit fonds is een raming gemaakt van het 

aantal aanvragers (200) en het gemiddelde geleden financieel nadeel (2.500 euro). U heeft 

conform het voorstel een bedrag van 500.000 euro ter beschikking gesteld. Tot op heden zijn er 

49 aanvragen gehonoreerd tot een totaal bedrag van 155.154 euro. 

- persoonlijke bescherming en hygiëne: desinfectiegel, mondkapjes, plexischermen e.d. 

- dienstverlening: o.a. extra kosten thuisbezorgen van identiteitsdocumenten. 

- coronaproof werken/vergaderen: accounts voor digitaal vergaderen, koptelefoons, huur 

vergaderlocaties. 

- VVE-educatie: compensatie ouderbijdrage en noodopvang. 

- toezicht en handhaving: verkeersregelaars, bebording e.d. 

- meerkosten Wmo: compensatie zorgaanbieders en kosten voor noodvervoer. 

- meerkosten Jeugd: compensatie zorgaanbieders. 

- extra ambtelijke ondersteuning: extra inhuur vanwege extra werkzaamheden als gevolg van 

COVID-19. 
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Meer kosten (reeds gemaakt) 2020 

    

Bedrijfsvoering buitendienst -56.193 

Cultuur: bijdrage aan Geofort -100.000 

Corona noodfonds -155.154 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne -21.343 

Dienstverlening -43.900 

Coronaproof werken/vergaderen -13.062 

VVE educatie -17.373 

Toezicht en handhaving -29.482 

Meerkosten Wmo -17.943 

Meerkosten jeugd -37.125 

Huurderving statushouders -3.753 

Extra ambtelijke ondersteuning -22.150 

    

Totaal meer kosten      -517.478  

 

Nog te maken meerkosten 

Van een drietal zaken weten we al dat we extra kosten gaan maken. Dit betreft extra kosten voor: 

- de AVRI voor coronaproof werken, meer kosten voor vervuiling door minder handhaving (in 

verband met gevraagde inzet voor de noodverordening), extra kosten personeel voor o.a. 

verkeershandhaving.  

- extra ambtelijke ondersteuning 

- kosten in verband met extra huren van ruimtes voor geven van griepvaccinaties  

- compensatie eigen bijdrage voor ouders voor ritbijdrage jeugd 

- de kosten van de CO2- melders voor scholen en dorpshuizen. 

We hebben nog geen zicht op extra kosten als gevolg van de tweede COVID-19 golf.  

 
Meer kosten (nog te maken) 2020 

Meerkosten AVRI -80.800 

Extra ambtelijke ondersteuning        -10.000  

Vaccinatieruimtes          -1.000  

Meerkosten Jeugd        -12.681  

CO2-melders scholen en dorpshuizen        -20.100  

    

Totaal meer kosten (nog te maken)      -124.581  

 

Minder kosten 

Naast meerkosten hebben we ook minder kosten. In het gemeentehuis hoeft minder schoongemaakt 

te worden, omdat de ambtelijke organisatie voor grootste gedeelte thuis werkt. 

 
Minder kosten 2020 

Minder schoonmaak 4.085 

    
Totaal minder kosten           4.085  
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Samengevat 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de tegemoetkomingen vanuit Rijk en Provincie voorlopig 

voldoende zijn om alle meer kosten en minder opbrengsten te dekken. Met het door uw raad 

toegekende budget van 500.000 euro voor het noodfonds is bij de meer opbrengsten geen rekening 

gehouden. Dit betekent dat we de extra uitgaven vanuit het coronanoodfonds voor de 

maatschappelijke organisaties vooralsnog uit de Rijks- en Provinciale middelen kunnen dekken. 

Kanttekeningen hierbij zijn wel dat (1) we nog geen zicht hebben op de financiële consequenties van 

de tweede golf en (2) we niet weten hoe lang de COVID-crisis nog gaat duren. Daarnaast is ook nog 

niet bekend of we nog extra middelen krijgen vanuit het Rijk als gevolg van de tweede golf. 

 
Samenvatting    

Meer opbrengsten 948.936 

Minder opbrengsten -113.600 

Meer kosten (reeds gemaakt) -517.478 

Meer kosten (nog te maken) -124.581 

Minder kosten 4.085 

Totaal        197.362  

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Bij de jaarrekening 2020 wordt voor het jaar 2020 een definitief overzicht gegeven van de financiële 

consequenties van de COVID-19 crisis. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


