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Aan de leden van de raad
van de gemeente 
HEEMSTEDE

Datum : 7 juli 2020 
Ons kenmerk : 
Betreft : Financiële consequenties Heemstede compensatiepakket € 542 miljoen                 

  Rijksoverheid coronacrisis                 

Geachte raad,

In het collegebericht van 9 juni jl. over de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat u nader wordt 
geïnformeerd zodra er informatie beschikbaar is over de verdeling van de bedragen van het 
compensatiepakket gemeenten ad € 542 miljoen van de Rijksoverheid voor de kosten van de 
coronacrisis tot 1 juni 2020. 

In de meicirculaire 2020 over het gemeentefonds werd al aangekondigd dat er in juni een brief zou 
komen over het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis. Dit pakket 
bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020. Het gaat dan om de verdeling van middelen die via het 
gemeentefonds lopen. Die brief met bijlage van het ministerie van BZK is op 29 juni gepubliceerd.
De beschikbaar gestelde bedragen worden uiteindelijk opgenomen in de komende september-
circulaire 2020. Deze brief wordt dus door de rijksoverheid niet als een officiële circulaire aangemerkt. 
Het is vooral bedoeld om de bevoorschotting zo snel als mogelijk op gang te brengen. Deze zal met 
ingang van juli 2020 worden verhoogd.

De compensatie voor de gemeente Heemstede bedraagt voor de maanden maart t/m mei 2020 totaal 
€ 307.000. De verdeling van het compensatiepakket geschiedt via de reguliere maatstaven en zijn 
allemaal eenmalige bedragen. Alle middelen waarvoor compensatie via het gemeentefonds 
plaatsvindt worden aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. Het compensatiebedrag wordt ingezet 
ter dekking van de coronakosten die de gemeente maakt waarbij een deel van deze kosten wordt 
ingezet ter dekking van apparaatskosten van de gemeente. Immers zoals aangegeven in de 
voorjaarsnota en kaderbrief maakt de gemeentelijke organisatie extra (apparaats)kosten die verband 
houden met de coronacrisis. In de voorjaarsnota 2020 zijn de toen bekende kosten corona ten laste 
van de algemene reserve gebracht. Bij de najaarsnota 2020 wordt een update gemaakt van de 
coronakosten waarbij rekening wordt gehouden met het compensatiepakket. Bedragen die ten laste 
van de algemene reserve zijn gebracht en waarvoor compensatie wordt ontvangen zullen in de 
najaarsnota 2020 worden verrekend met de algemene reserve.

Rijk Heemstede
Compensatiepakket coronacrisis € 542 miljoen
Decentralisatie-uitkering voor geleden derving toeristen- en parkeerbelasting 225€                 mln. 101.000€           
Compensatie meerkosten Wmo en Jeugdwet 144€                   " 48.000€            
Compensatie voor coördinerende taak organisatie noodopvang kinderen 23€                     " nog niet bekend
Compensatie WSW 90€                     " 73.000€            
Compensaties subsidies cultuur 60€                     " 75.000€            

542€                 mln. 297.000€           
Eerder genomen maatregelen die bij brief van 29 juni beschikbaar worden gesteld 
Voorschoolse voorziening peuters 8,3€                    " 10.000€            

307.000€           

Op de volgende bladzijde volgt een nadere onderbouwing van de compensatie.
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Decentralisatie-uitkering voor geleden derving toeristen- en parkeerbelasting 
Gemeenten ontvangen via een decentralisatie-uitkering gemeentefonds voor de periode van 1 maart 
tot en met 1 juni 2020 compensatie voor de geleden derving van toeristen- en parkeerbelasting als 
gevolg van de coronamaatregelen. Hiermee is een bedrag van € 225 miljoen gemoeid, waarvan 
€ 100 miljoen voor de toeristenbelasting en € 125 miljoen voor parkeerbelasting. Heemstede ontvangt 
alleen een bijdrage voor de parkeerbelasting omdat in Heemstede geen toeristenbelasting wordt 
geheven. De vergoeding voor Heemstede inzake parkeerbelasting bedraagt € 101.000.
 
Compensatie meerkosten Wmo en Jeugdwet 
Het Rijk heeft met gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten voor 
de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet die voortkomen uit de coronamaatregelen en het 
volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de extra uitgaven 
over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van 
noodzakelijke zorg. De nadere uitwerking van deze afspraken leidt voor nu tot een voorschot voor 
gemeenten van € 144 miljoen voor de meerkosten en inhaalzorg. 

Het bedrag wordt als volgt toegevoegd aan het gemeentefonds: 
- € 7 miljoen aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang; aandeel Heemstede € 0; 
- € 91 miljoen aan de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang; aandeel Heemstede € 0;
- € 11,7 miljoen aan de alg. uitkering, maatschappelijke ondersteuning; aandeel Heemstede € 16.000;
- € 34,3 miljoen aan de alg. uitkering, cluster Jeugd; aandeel Heemstede € 32.000. 

Compensatie voor coördinerende taak organisatie noodopvang kinderen 
Gemeenten ontvangen voor de periode medio maart tot 1 juli 2020 € 23 miljoen in verband met hun 
coördinerende taak in het organiseren van noodopvang voor kinderen van wie één of beide ouders 
een cruciaal beroep hebben. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter 
beschikking worden gesteld. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020. 

Compensatie WSW 
Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daar-
door vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam 
zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Ter compensatie voor de gederfde inkomsten 
over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 wordt de integratie-uitkering Participatie (onderdeel 
WSW) met € 90 miljoen verhoogd, waarvan het aandeel voor Heemstede € 73.000 bedraagt.

Compensaties subsidies cultuur 
De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden 
daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind. Het kabinet heeft besloten om een 
bevoorschotting op de compensatie aan medeoverheden te verstrekken van € 60 miljoen voor de 
periode van medio maart tot en met 1 juni 2020. Het aandeel voor Heemstede bedraagt € 75.000.

Voorschoolse voorziening peuters
De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is met € 8,3 miljoen verhoogd in 
verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 
2020 in verband met het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening 
voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind 
dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal 
medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand 
worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het 
betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten 
middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde 
periode. De vergoeding voor Heemstede bedraagt € 10.000.

Met vriendelijke groeten,
namens burgemeester en wethouders van Heemstede,
wethouder Financiën,

drs N.F. Mulder  


