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Geachte raadsleden, 
 
 
INLEIDING 
Wij hebben van de fractie EVA diverse vragen ontvangen inzake de financiële gevolgen van de 
corona-crisis. Hieronder geven we de vragen weer met daarop onze antwoorden tot dit moment. 
Tevens refereren we aan de eerder gestuurde raadsinformatiebrieven over de brede ontwikkelingen 
van de coronapandemie en de inzet van het college daarop voor onze gemeente. 

VRAGEN/ANTWOORDEN:  
“Door de Coronacrisis dreigen gemeenten verder in de financiële problemen te raken. Inkomsten 
vallen weg, terwijl corona-gerelateerde kosten zich opstapelen. Driekwart van de gemeenten 
verwacht extra te moeten bezuinigen. Enkele voorzien al dit jaar niet meer aan hun 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.”, aldus een artikel in de Volkskrant.  
 
De Volkskrant heeft onderzoek gedaan bij 77 gemeenten. Het is niet te zeggen of in 
Albrandswaard ook dit soort verwachtingen leven.  
De fractie van EVA zou hier juist wel iets over willen kunnen zeggen. Op dit moment hebben 
we weinig informatie over de financiële uitdagingen voor de gemeente op de korte en lange 
termijn ten gevolge van de Coronacrisis.  
Daarom stellen we u een aantal vragen, waarbij wij het belangrijker vinden om goed te 
begrijpen wat u verwacht en in welke richting u denkt en handelt, dan dat u met exacte 
bedragen of scenario’s komt. Dit geeft u meer ruimte om ons te informeren.  
 
Steunmaatregelen en uitkeringen: 
Het Rijk heeft een aantal steunmaatregelen ingezet. De ondersteuning van ZZP-ers ligt vooral 
bij de gemeente. De bijstand, gemeentelijke belastingen en subsidieverstrekkingen zijn onder 
andere regelingen die bij de gemeente liggen.  
 
 



 
  

 

Vraag 1 en 2: 
Kunt u aangeven in welke mate gebruik gemaakt wordt van deze regelingen en of er ook op 
een andere manier een beroep gedaan wordt bij de gemeente voor ondersteuning? 
Kunt u al aangeven in welke richting het bedrag gaat dat hier mee gemoeid is en of de 
verwachting is dat hier een compensatie voor komt vanuit het Rijk? 
 
Antwoord: 
De gemeente voert de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers) 
regeling als steunmaatregel uit. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen, namelijk een toekenning voor 
Levensonderhoud tot bijstandsniveau en een lening Bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De 
regeling is vooralsnog voor 3 maanden. Het is momenteel nog niet duidelijk of er een verlenging 
na 1 juni van deze regeling komt. De overige landelijke steunmaatregelen voor ondernemers 
worden door overige instanties, zoals UWV en Belastingdienst, uitgevoerd. 
Momenteel zijn in de gemeente Albrandswaard 446 aanvragen voor Levensonderhoud en 30 
voor Bedrijfskapitaal binnen gekomen. De aanvragen levensonderhoud zijn voor 95% verwerkt, 
afgehandeld en de voorschotten betaald.  
 
Daarnaast is er een toename van het aantal meldingen van mensen die een aanvraag doen voor 
een bijstandsuitkering. De verwachting is dat dit door corona de komende maanden verder zal 
toenemen. 
 
Bij de (bijna) jobready cliënten die zich melden bij de gemeente wordt na de melding door de 
klantmanager werk contact opgenomen om met de cliënt zijn cv, brief en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt te bespreken. Ook kan de cliënt zich inschrijven bij HalloWerk en wordt hij op de 
beschikbare vacatures gewezen. Alles met het doel om de cliënt, die relatief nog dicht bij de 
arbeidsmarkt staat, zo snel mogelijk aan het werk te krijgen zodat er geen uitkering verstrekt 
hoeft te worden. Met deze aanpak zijn we heel recent gestart en daar kunnen we nog geen 
resultaten van overleggen. 
 
Met betrekking tot de verenigingen: De sportverenigingen hebben op donderdag 16 april een 
brief ontvangen van het college, waarin is aangegeven dat zij drie maanden uitstel krijgen van 
de betaling van de huur. De brief is bij de beantwoording van uw vragen gevoegd.  
 
De Rijksoverheid heeft op vrijdag 1 mei 2020 bekend gemaakt dat er voor sportverenigingen een 
steunpakket van in totaal € 110 miljoen beschikbaar komt. Dit bedrag bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel van € 90 miljoen is bedoeld om gemeenten te compenseren voor de 
kwijtschelding van huurkosten van sportverenigingen in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. 
Dit geld komt in de loop van 2020 beschikbaar. Het tweede deel van € 20 miljoen is bestemd voor 
verenigingen met een eigen accommodatie die te maken hebben met een omzetverlies van meer 
dan 20%. Zij kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. 
 
Voor sportverenigingen die in liquiditeitsproblemen komen is er mogelijkheid om een bancaire 
lening af te sluiten tegen een lage rente. Om dit mogelijk te maken wordt het 
borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. 
Hiermee kan SWS sportverenigingen helpen door een overbruggingskrediet beschikbaar te 
stellen. 
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Vraag 3: 
Op welke wijze worden deze extra kosten ten gevolge van de coronacrisis geregistreerd? 
Antwoord: 
Op dit moment zijn onder diverse “producten” in het administratiesysteem aparte ECL-nummers 
gecreëerd onder de noemer “corona”. Hierop worden de kosten geboekt. Zo staan ze wel onder 
het juiste product, maar kan ook een overzicht gecreëerd worden van kosten die Corona 
gerelateerd zijn. Binnen de hele organisatie is dit gecommuniceerd. Afwegingen zijn en blijven af 
en toe wel welke kosten nu specifiek Corona zijn, Corona gerelateerd of niet.   
 
Vraag 4: 
Wat kunt u zeggen over de druk op de organisatie wanneer het gaat over de uitvoering van 
allerlei regelingen, die door het Rijk in het leven zijn geroepen. 
Antwoord: 
Dit zorgt op dit moment vooral voor de bedrijfsvoeringsonderdelen van onze organisatie voor 
extra druk. Nog los van het daadwerkelijk operationeel uitvoer geven aan deze regels en het 
inregelen van de organisatie. Ook vraagt dit inspanning om het geheel op dit moment, maar ook 
de consequenties voor de toekomst, inzichtelijk en overzichtelijk te houden. Nu er veel processen 
en werkwijzen vanwege de corona-crisis zijn ingericht en gaan lopen, neemt de acute druk iets 
af. 
 
Vraag 5: 
Kan de organisatie het aantal aanvragen aan? Is het accent verschoven van beoordeling en 
controle, naar uitvoering en registratie? 
Antwoord: 
We kunnen het aantal aanvragen aan waarbij er geen grote verschuivingen hebben 
plaatsgevonden. Geen veranderde (standaard)werkwijzen. 
 
Gevolgen op uitgaven sociaal domein:  
Vraag 6: 
Kunt u in de monitor sociaal domein een overzicht opnemen dat inzicht geeft in de gevolgen 
van de coronacrisis op het sociaal domein?  
Antwoord: 
Het is nog een vroeg stadium om de omvang van de financiële gevolgen van de COVID-19 
pandemie te kwantificeren. Wel zijn de risico’s in beeld gebracht en deze worden gemonitord.  
We zien in ieder geval het risico op het gebied van financiële problemen onder bedrijven en 
inwoners waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de inkomensregelingen en waardoor 
er ook extra druk ontstaat op de schuldhulpverlening.  
 
De uitvoering van de TOZO- regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) 
vormt een risico omdat de gemeente de aanvullende uitkering en/of lening voorfinanciert, in een 
later stadium, op basis van verantwoording zal dit pas worden vergoed.  



 
  

 

Op het gebied van zorg en ondersteuning is er het risico dat de uitgestelde zorgvragen in een 
later stadium kunnen zorgen voor een stijging van kosten a.g.v. een toename in aanvragen en 
intensivering van de zorgvraag. Daarnaast is het nog onduidelijk welke vergoeding er tegenover 
de doorbetaling van zorgpartijen staat. De kans bestaat dat ook de kosten voor de 
rechtmatigheidscontroles zal toenemen. Wanneer gevolgen kwantificeerbaar zijn kunnen de 
bijzonderheden in de Bestuursrapportage worden toegelicht.  
 
Vraag 7: 
EVA is niet alleen benieuwd naar de vraag voor financiële ondersteuning, maar ook of er extra 
druk is komen te liggen bij het wijkteam en de ondersteuning van kinderen. 
Antwoord: 
De nieuwe manier van werken (niet op huisbezoek, videobellen met cliënten, veelvuldig 
telefonisch- en videocontact met collega’s en samenwerkingspartners) is erg wennen geweest 
voor de wijkteammedewerkers, dit heeft in sommige gevallen tot meer druk geleid. Maar het 
nieuwe werken levert ook inzichten op.  
In het algemeen is er geen grote extra druk komen liggen. We hebben het geluk gehad niet met 
extra zieken in het team te kampen. En op een uitzondering na zijn er geen escalaties geweest in 
de caseload van de wijkteammedewerkers. 
 
Ondersteuning verenigingen. 
Vraag 8: 
Op welke wijze komt u verenigingen tegemoet die normaal gesproken hun accommodatie 
huren van de gemeente, maar nu geen gebruik kunnen maken van de accommodaties en ook 
minder inkomsten kunnen genereren? 
Antwoord: 
In Albrandswaard vinden er, vooralsnog, geen kwijtscheldingen van huurpenningen plaats. Ook 
niet in de overdekte accommodaties.  
 
Vraag 9: 
Kunt u ook aangeven of dit voor de gemeente leidt tot een substantieel inkomstenverlies? 
Antwoord: 
De verenigingen hebben een verschuiving van de betaaltermijn gekregen. Zie ook vorige vraag. 
Het leidt, vooralsnog, niet tot een inkomstenverlies.  
 
Wegvallen inkomsten. 
Vraag 10: 
Ziet u andere vormen van inkomstenverlies voor de gemeente die noemenswaardig zijn? 
Antwoord: 
Voor Albrandswaard op dit moment niet. Wij heffen geen parkeergelden en toeristenbelasting; 
de overige inkomsten lopen door maar komen wellicht vertraagd binnen. 
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Bijzondere bijstand en gezinnen 
Gezinnen met kinderen zien zich ook gesteld voor nieuwe uitdagingen. Met elkaar thuis zijn 
voor zo lang geeft bij sommige gezinnen oplopende spanningen. Maar ook thuisonderwijs was 
niet voor iedereen even gemakkelijk te organiseren. Wij kunnen ons voorstellen dat er een 
behoorlijk beroep is gedaan op bijzondere bijstand, misschien ondersteuning vanuit het Kind-
pakket of op andere manieren de gemeente is gevraagd te helpen bij bijzondere situaties.  
Vraag 11: 
Heeft u hier gegevens over die met ons kunt delen? 
Antwoord: 
In de maanden maart en april zijn het aantal aanvragen relatief laag. Het eerste kwartaal van 
het jaar zijn er altijd meer aanvragen omdat er dan voor een nieuw jaar periodieke bijstand kan 
worden aangevraagd. De cijfers laten zien dat er geen toename is geweest van aanvragen 
bijzondere bijstand en andere minimaregelingen. Om te kijken of dit beeld klopt is er bij de 
uitvoering gevraagd naar de ervaringen op dit vlak. Het blijkt relatief rustig te zijn qua 
aanvragen minimaregelingen. De klantmanagers zijn nu heel de dag bereikbaar en krijgen wel 
veel telefoontjes. Ook zijn er klantmanagers ingezet bij de vele aanvragen ‘Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers’ (Tozo regeling). De aanvragen voor 
bijzondere bijstand en andere minimaregelingen worden snel afgehandeld en er is geen 
achterstand. 
Er zijn ook geen ondersteuningsvragen gekomen voor de aanschaf van computers i.v.m. het 
thuisonderwijs. Dit is een verantwoordelijkheid van de school waarbij er financiële 
ondersteuning vanuit het ministerie van onderwijs is verstrekt. Blijkbaar hebben de scholen dit 
zelf kunnen oplossen. Ook zijn er plaatselijk initiatieven geweest voor het verzamelen van 
computers.  
We verwachten voor de komende maanden wel een toename van het beroep op 
minimaregelingen. Als de werkloosheid toeneemt en de instroom in de Participatiewet ook 
toeneemt werkt dit door in het gebruik van de minimaregelingen. 
 
Ook is landelijk aandacht gegeven aan huiselijk geweld. Veel instanties maken zich hier grote 
zorgen over.  
Vraag 12: 
Is de druk op het wijkteam toegenomen door vormen van huiselijk geweld?  
Antwoord: 
In een aantal aanmeldingen zien we terug dat er gesproken wordt over toename van spanningen 
in het gezin door de coronacrisis. Aan deze aanmeldingen is voorrang gegeven, dit heeft echter 
de druk op het wijkteam niet doen toenemen omdat er ruimte is ontstaan in andere casussen 
(door bijvoorbeeld het wegvallen van bepaalde overleggen en reistijd naar cliënten / externe 
afspraken). 
We verwachten met de versoepeling van de maatregelen dat er een toename in aanmeldingen 
zijn en bereiden ons hier op voor. 
 
 
 



 
  

 

Vraag 13: 
Zijn er meer meldingen bij Veilig Thuis gedaan in Albrandswaard?  
Antwoord: 
Er zijn niet meer meldingen gedaan bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in de eerste 3 
maanden van 2020 was als volgt: januari 12, februari 14, maart 11. De monitor van april hebben 
wij nog niet ontvangen.  
 
Vraag 14: 
Zijn er langere wachttijden ontstaan voor kinderen of gezinnen doordat jeugdzorginstellingen 
minder werk aannemen? Kunt u ons hierover informeren? 
Antwoord: 
Er zijn geen langere wachttijden ontstaan. Jeugdzorginstellingen leveren nl. alternatieve zorg en 
nemen niet minder werk aan. Het aantal nieuwe aanmeldingen bij jeugdzorginstellingen is wel 
afgenomen. Dit is landelijk een herkenbaar beeld, mensen zijn meer terughoudend in het 
bezoeken van bijvoorbeeld de huisarts en het zoeken van andere vormen van hulp.  
 
Uitvoering motie “Verkenning meerjarig perspectief begroting” 
De gemeenteraad heeft op 11 november vorig jaar unaniem bovenstaande motie aangenomen. 
Deze verkenning zou onderdeel zijn van de voorjaarsnota 2020, als voorbereiding op de 
begroting 2021. Nu er geen voorjaarsnota verschijnt vragen wij u op welke wijze toch 
uitvoering gegeven kan worden aan de motie, zodat de gemeenteraad dit mee kan nemen bij 
de begrotingsbehandeling. 
 
Vraag 15: 
Kunt u de financiële gevolgen van de coronacrisis, zo ver bekend , verwerken in deze 
verkenning en daarbij aangeven hoe u zoveel als mogelijk de financiële tegenvallers niet bij de 
inwoners van Albrandswaard neerlegt, maar bij het Rijk?  
Antwoord: 
Verandering is tegenwoordig een constante factor in de samenleving. Dit zorgt voor veel 
inspanning om een enigszins realistisch meerjarenperspectief in de begroting weer te geven. Ook 
bij de begroting van 2021 zal weer een meerjarenperspectief worden weergegeven zoals u 
gewend bent. Met consequenties van beleid, overwegingen, financiële verwachtingen en risico’s. 
 
In welke mate de invloed van de Corona-crisis dan inzichtelijk is, is op dit moment onbekend. 
Deze crisis heeft invloed in vele onderdelen van de samenleving, en zo ook direct of indirect op de 
gemeentelijke organisatie en de clusters van de BAR organisatie. Tevens willen we ook verwijzen 
naar de nog te beantwoorden vragen over de VRR hiervoor. 
Wel is er een aanvang gemaakt met het inzichtelijk maken van de risico’s en bandbreedtes van 
financiële consequenties. Deels op basis van landelijke gemiddelden en ervaringen vanuit 
gelijksoortige gemeenten. Dit zijn echter nog ruim en grove (in)schattingen. De komende 
maanden zal dit verder uitgewerkt worden en een nadere kwantificering worden uitgevoerd. 
Uiteindelijk zal de financiële impact moeten worden meegenomen in de begroting. Onduidelijk is 
nog wanneer de risico’s en financiële gevolgen hiervoor voldoende basis vormen en op welke 
manier deze dan het beste in de P&C cyclus kunnen worden meegenomen. Daarnaast bent u 
middels een raadsinformatiebrief en P&C stukken geïnformeerd over de financiële situatie van 
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onze gemeente en dat het college een ombuigingstraject is gestart. Al deze uitkomsten samen 
willen wij met u delen; uiteraard ruim voor de begrotingsbehandeling. 
 

 
Wij hopen u hiermede alvast voldoende te hebben geïnformeerd, 

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

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


