
Beantwoording aanvullende vragen over reserve coronacrisis door de VVD d.d. 26 oktober 2020  
 
1.  Bij punt 3 van het raadsbesluit staat dan de VNG nog in gesprek is met het Rijk wat betreft de 
compensatie meerkosten afval. Wanneer wordt de uitkomst van dit gesprek verwacht? 
Antwoord: 
De VNG is continu in gesprek met ministeries en het kabinet over de compensatie van gemeenten 
voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. De VNG geeft op haar website 
het onderstaande aan over de openstaande punten. Er is niet meer informatie bekend. 
 
Openstaande punten VNG: 

Onderwerp Ministerie Stand van zaken 

Extra kosten afvalinzameling  I&W Nog geen overeenstemming 

Inkomstenderving (op onderdelen) BZK Bevoorschotting en afspraken om in 2021 af te rekenen 
op daadwerkelijke inkomstenderving 

Sport (periode na 1 
juni)/zwembaden en ijsbanen 

VWS Afspraak over compensatie over daadwerkelijke kosten 
in najaar 2020.  

Bron: https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/overzicht-stavaza-corona-compensatie-gemeenten.pdf 

 
2. Bij ‘onderliggend plan’ in het document reserve coronacrisis wordt gesproken over de 
toelichtingen van het Rijk als leidraad. Kunnen wij die ergens vinden?  
Antwoord: 
Ja, zie onderstaande links en tabel met verwijzingen. 

- De toelichtingen bij compensaties opgenomen in het eerste compensatiepakket staan in de 
meicirculaire 2020 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/06/26/aanvullende-brief-
gemeentefonds-juni-2020 
Zie ook paragraaf 1.3 van de meicirculaire 2020 zelf 

- De toelichtingen bij compensaties opgenomen in het tweede compensatiepakket staan in de 
septembercirculaire 2020: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/09/15/septembercirculaire-
gemeentefonds-2020 

 

Omschrijving compensatiepakket (x €) 
AU / DU 

Heemstede Pakket 
Pag.- 

nr 

Noodopvang kinderen 44.500  2 25/148 

Wegvallen eigen bijdrage ouders 10.100  1 5/10 

Subtotaal kinderopvang 54.600    

Toeristen- en parkeerbelasting 101.000  1 4/10 

    Precariobelasting en markt- en evenementenleges 28.400  2 25/148 

Subtotaal inkomstenderving 129.400    

   Jeugd: inhaalzorg en meerkosten 32.500  1 5/10 

Wmo: inhaalzorg en meerkosten 16.500  1 5/10 

Wmo: compensatie eigen bijdrage 28.100  1+2 5/10+26/148 

Subtotaal sociaal domein 77.100    

Lokale en regionale culturele infrastructuur 147.800  2 11/148 

Buurt- en dorpshuizen 20.200  2 10/148 

    Vrijwilligersorganisaties jeugd 12.700  2 11/148 

Subtotaal cultuur 180.700    

Verkiezingen 49.300  2 24/148 

Subtotaal Verkiezingen 49.300    

    Compensatie WSW 119.400  1 6/10 

Subtotaal compensatie WSW 119.400    

Toezicht en Handhaving en verkeersmaatregelen 73.600 2 10/148 

Subtotaal toezicht, handhaving en verkeersmtr. 73.600    

Totaal 684.100    
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