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Betreft: beantwoording schriftelijke vragen fractie EVA over steunronde rijk coronamaatregelen.

Geachte raadsleden,

Op 1 september 2020 zijn er door de EVA fractie schriftelijke vragen gesteld omtrent de extra coronasteun
vanuit het rijk voor gemeenten en provincies.
Via deze raadsinformatiebrief doen wij u de beantwoording van de vragen toekomen.

1. Hoeveel middelen heeft de gemeente Albrandswaard uit de eerste steunronde ontvangen en
hoeveel kan de gemeente Albrandswaard ontvangen uit de tweede steunronde?
Vanuit de eerste “steunronde” komt het voor Albrandswaard op een bedrag van 123.000 euro.
Vanuit de tweede steunronde zijn de eerste schattingen 100.000 euro voor 2020, en 228.000 euro
voor 2021. Hoeveel dit exact wordt, moet gaan blijken bij de september circulaire. Dit is exclusief
aparte trajecten als een TOZO. Hiervoor wordt de gemeente gecompenseerd. Zo ook voor de
uitvoeringskosten. Of dit uiteindelijk ook kostendekkend zal zijn, moet nog blijken. Verwachting is
gelijktijdig met de 2e tussenrapportage, een inzicht te krijgen over de financiële effecten van
Corona.

2. Wanneer krijgt de Raad een voorstel over de bestedingsdoelen van deze middelen en op welke
wijze worden maatschappelijke organisaties (zoals de culturele instellingen in Albrandswaard) door
het College betrokken bij dit voorstel?
Bij de 2e tussenrapportage en de jaarrekening zal inzichtelijk moeten worden welke tekorten
kunnen worden afgedekt met deze gelden. Verwachting is gelijktijdig met de 2e tussenrapportage,
een inzicht te krijgen over de financiële effecten van Corona.
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3. Wat is de budgettaire impact van deze steunrondes voor de huidige begroting 2020 en de
ontwerpbegroting 2021?
Verwachting is gelijktijdig met de 2e tussenrapportage, een inzicht te krijgen over de financiële
effecten van Corona.

Bijlage(n):
1 schriftelijke vragen EVA

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

vragen

Schriftelijke vragen d.d. 1 september 2020

Indiener
onderwerp

EVA fractie, Richard Hondebrink

Extra coronasteun vanuit het Rijk voor gemeenten en
provincies
In het FD is het volgend bericht verschenen: https://fd.nl/economie-politiek/1355717/kabinettrekt-nog-eens-777-mln-extra-uit-voor-coronasteun-aan-gemeenten-en-provincies.
Uit de berichtgeving blijkt dat naast een tweede steunronde van 777 mln euro ook afgelopen
mei een eerste steunronde is geweest van 566 mln euro. Deze middelen zijn vooral bedoeld
voor het op orde houden van de dienstverlening als gevolg van verminderde lokale
belastinginkomsten , extra inzet coronamaatregelen en extra inzet handhaving (BOA inzet),
ondersteuning lokale culturele instellingen (zoals dorps- en buurthuizen en muziek- en
sportverenigingen).
De EVA fractie heeft nav dit artikel de volgende vragen voor het College:
1. Hoeveel middelen heeft de gemeente Albrandswaard uit de eerste steunronde ontvangen en
hoeveel kan de gemeente Albrandswaard ontvangen uit de tweede steunronde?
2. Wanneer krijgt de Raad een voorstel over de bestedingsdoelen van deze middelen en op welke
wijze worden maatschappelijke organisaties (zoals de culturele instellingen in Albrandswaard)
door het College betrokken bij dit voorstel?
3. Wat is de budgettaire impact van deze steunrondes voor de huidige begroting 2020 en de
ontwerpbegroting 2021?

