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Informatie corona en insteek begroting 2021

Geachte raadsleden,
Wij willen u informeren over een viertal onderwerpen:
•

Uitkomsten eerste tranche coronacompensatie gemeenten (Junibrief corona);

•

Eerste inschatting coronakosten vanuit de Connectie;

•

Uitkomsten debat financiële verhoudingen;

•

Insteek begroting 2021.

Junibrief corona
Het kabinet heeft in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO en UvW) tot een
compensatiepakket coronacrisis besloten. Dit pakket heeft betrekking op de kosten en gederfde
inkomsten tot 1 juni 2020. In de meicirculaire gemeentefonds is het compensatiepakket op
hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de verdeling over de
gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket
vindt, met uitzondering van de toevoeging aan het Tijdelijke Steunfonds voor Lokale
Informatievoorziening, plaats via het gemeentefonds. Een deel wordt verdeeld via de algemene
uitkering en het overige deel via decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Dit komt bovenop het
bevriezen van de accressen en het BTW-compensatiefonds 2020 en 2021 zoals gepresenteerd in de
meicirculaire.
Wat betekent dit voor Renkum?
Het compensatiepakket betreft de volgende onderdelen:
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Gemeente Renkum

Algemene uitkering

Totaal

Aandeel Renkum

Lokale culturele voorzieningen

€

60,0 miljoen

€ 89.000

Inhaalzorg jeugd

€

34,3 miljoen

€ 49.000

Inhaalzorg Wmo 2015

€

11,7 miljoen

€ 25.000

Totaal algemene uitkering

€ 106,0 miljoen

€ 163.000

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

€ 225,0 miljoen

€ 117.000

Maatschappelijke opvang

€

Decentralisatie- en integratie-uitkering
91,0 miljoen

0

Participatie (sociale Werkbedrijven)

€ 90,0 miljoen

€ 98.000

Voorschoolse voorziening peuters

€

8,3 miljoen

€ 13.000

Vrouwenopvang

€

7,0 miljoen

0

Totaal decentralisatie- en integratie-uitkering

€ 421,3 miljoen

€ 228.000

Totaal

€ 391.000

In het volgende overzicht is een relatie gelegd tussen de genoemde coronaeffecten in de
voorjaarsnota en de compensatieregeling via het gemeentefonds.
Omschrijving

Voorjaarsnota

Compensatie

Inhuur

267.000

PM *)

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

155.000

117.000

Vangnetuitkering BUIG 2019

15.000

0

Diverse uitgaven

11.000

0

Raadsprocessen

5.000

0

453.000

117.000

Participatie (sociale Werkbedrijven)

nnb

98.000

Lokale culturele voorzieningen

nnb

89.000

Inhaalzorg jeugd

nnb

49.000

Inhaalzorg Wmo 2005

nnb

25.000

Voorschoolse voorziening peuters

nnb

13.000

453.000

391.000

Subtotaal

Totaal

*) Deels (€ 18.000) uit voorschot TOZO in verband met uitvoeringskosten.
Van de bovengenoemde ontvangen compensatie is alleen de toeristenbelasting als bijstelling in de
voorjaarsnota opgenomen. De overige compensaties betreffen ontvangsten waarvan in de
voorjaarsnota nog niet bekend was wat hiervan de gevolgen/lasten zijn voor Renkum.
Daarnaast zijn er lasten als gevolg van de coronacrisis in de voorjaarsnota genoemd, met name
inhuur, waarvoor op dit moment geen compensatie is vastgesteld. Uitzondering hierbij zijn de
kosten van inhuur die te maken hebben met de uitvoeringskosten TOZO. In de voorjaarsnota is
hiervoor een bedrag van € 18.000 opgenomen. TOZO is een specifieke uitkering waarover
afzonderlijk afgerekend gaat worden.
Welke compensatie kunnen we nog verwachten?
Naast de hierboven genoemde compensatie zijn er ook nog afspraken gemaakt waarvan de
middelen nog niet beschikbaar zijn gesteld. Hierover worden wij op een later moment geïnformeerd
hoe deze middelen worden verdeeld naar de gemeenten. Dit betreft:
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•

Noodopvang voor kinderen met ouders in een cruciaal beroep of vitale sector (€ 23
miljoen);

•

Inkomstenderving door stopzetten inning eigen bijdrage Wmo (€ 18 miljoen);

•

Compensatieregeling voor stopzetten verhuur gemeentelijke sportaccommodaties (€ 90
miljoen).

Daarnaast zijn er nog onderwerpen waarover gesprekken zijn/worden gevoerd maar die nog niet
tot een definitieve afspraak hebben geleid. Dit gaat om GGD-en, Veiligheidsregio’s/ handhaving,
extra kostenafvalinzameling, inkomstenderving (op onderdelen), vrijwilligersorganisaties/
ontmoetingscentra/ dorpshuizen en problemen met betalen woonlasten.
Tot slot moeten er nog afspraken worden gemaakt voor de kosten die doorlopen na 1 juni 2020 en
de kosten voor de middellange termijn. Hierbij gaat het om arbeidsparticipatie,
schuldhulpverlening, bijzondere bijstand / armoedebeleid, meerkosten en inhaaleffecten/
uitgestelde vraag Sociaal Domein, ondersteunen lokale culturele instellingen(beperkingendoor 1,5
meter), SW bedrijven (aanpassingen1,5 meter), extra (langeretermijn) inzet GGD, coronaproof
dienstverlening/ bedrijfsvoering (bijv. Verkiezingen), aanpassingen openbare ruimte/
verkeersmaatregelen, aanpassingen OV en doelgroepenvervoer, handhaving/ crowd management,
investeringen in woningbouw/ energietransitie, compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur
aan sportverenigingen, BUIG (incl. hogere uitvoeringskosten)
Welke consequenties verbinden wij hieraan?
Uit de junibrief blijkt dat naar alle waarschijnlijkheid geen compensatie wordt verstrekt voor een
belangrijk deel van de inhuurkosten die we hebben gemaakt in verband met corona. Op basis van
de inschatting in de voorjaarsnota zou dit een nadeel opleveren van maximaal € 336.000. Een deel
van dit nadeel kan worden opgevangen door de subsidieregeling van de provincie van € 88.755.
Een belangrijk deel van deze kosten zijn reeds gemaakt of contractueel vastgelegd. Waar dat niet
het geval is, zullen wij kritisch zijn op onze uitgaven. Daarnaast brengen wij voor de najaarsnota in
beeld welke voordelen er ontstaan doordat bepaalde activiteiten niet zijn uitgevoerd in verband
met Corona. Een eventueel resterend tekort zal ten laste van het jaarrekeningresultaat dan wel de
algemene reserve worden gebracht.

Eerste inschatting coronakosten vanuit de Connectie
In de raadsvergadering van 1 juli hebben wij toegezegd u te zullen informeren over de kosten die
de Connectie heeft moeten maken in verband met corona. De Connectie heeft aanvullende
werkzaamheden verricht als gevolg van de coronacrisis. Te denken valt aan het nemen van
hygiëne-maatregelen en het aanbrengen van bestickering, maar ook aan de uitrol van Teams en
het verstrekken van extra mobiele devices. Een eerste indicatie van de meerkosten tot en met juni
komt uit op € 376.000. Daarnaast moet rekening worden gehouden met
een structurele doorwerking van een deel van de kosten. De verdeling over de verschillende
gemeenten is op dit moment niet bekend. Op basis van de algemene verdeelsleutel zou circa
10,75% ten laste van onze gemeente komen. In de Najaarsnota informeren wij u nader over de
ontwikkeling van de kosten van de Connectie.
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Uitkomsten debat Financiële verhoudingen
Op 2 juli debatteerde de Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de financiële
verhoudingen. Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan. De minister wil meer inzicht in de
financiële situatie van gemeenten over 2019. Het Ministerie gaat in gesprek met de provinciale
toezichthouders over de financiële situatie van gemeenten, uitstel voor het indienen van de
begroting, het loslaten van de verplichting een sluitende begroting in te dienen en mogelijke
verzachting van de opschalingskorting.
In september besluit de Kamer over de herverdeling van het Gemeentefonds. De consequenties
hiervan

en

van

de

doordecentralisatie

Beschermd

Wonen

worden

pas

duidelijk

in

de

decembercirculaire 2020. Wij kiezen er voor, in lijn met uw besluit over de Perspectiefnota, hier
niet op te anticiperen in de begroting. Dit is ook geen verplichting van onze toezichthouder, de
Provincie.

Insteek Begroting 2021
De begroting wordt opgesteld op basis van de Perspectiefnota 2020-2024 en de Voorjaarsnota
2020. We gaan er vanuit dat de huidige taken worden gecontinueerd en we houden rekening met
nieuwe wetgeving die op ons afkomt voor zover we daar ook de middelen voor krijgen zoals
bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen wat betreft inburgering.
Parallel werken we aan een “sluitende begroting op de huidige taken”. Onze basis hiervoor is de
geamendeerde meerjarenbegroting 2020-2024, de door u aangenomen perspectiefnota, de
meicirculaire en de voorjaarsnota 2020. Onze grootste uitdaging is het in de meicirculaire ontstane
tekort op de jeugdzorg. We onderzoeken in hoeverre we dit nadeel kunnen opvangen. Jeugdzorg
zit immers binnen ons huidige takenpakket. Wanneer dat niet lukt, zijn maatregelen nodig en zal
het college u die voorstellen. Dat is ook het geval wanneer de najaarsnota nadelen oplevert die
structureel doorwerken op de huidige taken.
We gaan geen nieuwe bezuinigingsronde doorlopen om te komen tot mogelijke bezuinigingsopties.
Alle opties zijn vorig jaar al in beeld gebracht. Daarom actualiseren we de lijst met mogelijkheden
uit 2019. Dat gaat met name over niet-wettelijke taken die we kunnen stopzetten en het verhogen
van onze belastinginkomsten. Komende week zullen wij, in lijn met uitvoering van uw motie
“Onhoudbaar”, deze aanpak bespreken met de provinciale toezichthouder.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,
de burgemeester,

M. (Maurits) de Geijn

A.M.J. (Agnes) Schaap
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