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Politieke partij Echt voor Albrandswaard (EVA) 
 

Schriftelijke vragen Financiële gevolgen coronacrisis 

Indiener Maret Rombout 

Datum 7 mei 2020 
“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. 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? 
Op welke wijze worden deze extra kosten ten gevolge van de coronacrisis geregistreerd? 
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.  
Kan de organisatie het aantal aanvragen aan? Is het accent verschoven van beoordeling en 
controle, naar uitvoering en registratie? 
 

 Gevolgen op uitgaven sociaal domein:  
Kunt u in de monitor sociaal domein een overzicht opnemen dat inzicht geeft in de 
gevolgen van de coronacrisis op het sociaal domein? 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.  
 

 Ondersteuning verenigingen 
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? 
Kunt u ook aangeven of dit voor de gemeente leidt tot een substantieel inkomstenverlies? 
 

 Wegvallen inkomsten. 
Ziet u andere vormen van inkomstenverlies voor de gemeente die noemenswaardig zijn? 
 

 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 
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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.  
Heeft u hier gegevens over die met ons kunt delen? 
Ook is landelijk aandacht gegeven aan huiselijk geweld. Veel instanties maken zich hier 
grote zorgen over.  
Is de druk op het wijkteam toegenomen door vormen van huiselijk geweld? Zijn er meer 
meldingen bij Veilig Thuis gedaan in Albrandswaard? Zijn er langere wachttijden ontstaan 
voor kinderen of gezinnen doordat jeugdzorginstellingen minder werk aannemen? Kunt u 
ons hierover informeren? 
 

 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.  

 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 
bije inwoners van Albrandswaard neerlegt, maar bij het Rijk?  
 

 

 


