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Doel Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van direct corona-gerelateerde uitga-
ven c.q. gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis, waarvoor het Rijk 
compensatie beschikbaar heeft gesteld. 

Onderliggend plan Als leidraad worden de toelichtingen van het Rijk gebruikt die bij het beschikbaar 
stellen van de middelen worden meegegeven. 

Looptijd Zolang er sprake is van besteding compensatiepakketten door het Rijk als gevolg 
van de coronacrisis.  

Dotatie De middelen die het Rijk beschikbaar stelt ter compensatie van de coronacrisis. 

 

Minimale omvang 0  

Maximale omvang N.v.t. 

 

            

  2020 2021 2022 2023 2024 

            

Saldo 1 januari 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Stortingen (NJN2020)           

Verkiezingen 49.300         

Toezicht en handhaving en verkeersmaatregelen 8.000     

Noodopvang kinderen 44.500     

Lokale en regionale culturele infrastructuur 147.800     

Buurt- en dorpshuizen 5.200     

Vrijwilligersorganisaties jeugd 3.500     

Inhaalzorg en meerkosten Jeugd (nacalc.) 32.500     

Inhaalzorg en meerkosten Wmo2015 (nacalc.) 16.500     

Overig (cultuur en Sociaal domein) 1.500     

Mogelijk aanvullende compensatie decembercirculaire p.m.     

Totaal stortingen 308.800 p.m. p.m. p.m. p.m. 

            

Onttrekkingen           

p.m.       

Totaal onttrekkingen p.m. p.m. p.m p.m. p.m. 

            

Saldo 31 december p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
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Toelichting 
 
De uitbraak van het coronavirus heeft naast maatschappelijke gevolgen ook financiële consequenties voor 
de gemeente Heemstede. De gemeente vervult immers een belangrijke rol in de bestrijding van het virus en 
de uitvoering van een aantal door het kabinet aangekondigde maatregelen. Extra kosten zullen onvermijde-
lijk zijn. De omvang van deze impact is ook nu nog niet geheel in te schatten. De rijksoverheid heeft door 
middel van twee compensatiepakketten, de aanvullende brief bij de meicirculaire 2020 en via de september-
circulaire 2020, middelen beschikbaar gesteld voor het opvangen van kosten en gederfde inkomsten van de 
coronacrisis.  
 
De bedragen zijn door ons geoormerkt omdat deze ingezet worden ter dekking van hogere lasten en/of ge-
derfde inkomsten die gerelateerd zijn aan corona. Van het restant van € 308.800 van het compensatiepakket 
dat in de najaarsnota 2020 resteert wordt voorgesteld om deze beschikbaar te houden voor het opvangen 
van coronagerelateerde uitgaven c.q. gederfde inkomsten in de toekomst door deze te storten in een nieuw 
te vormen reserve coronacrisis. Bij vaststelling van de najaarsnota 2020 wordt aan de raad voorgesteld om 
deze reserve in te stellen. 
 
Criteria onttrekkingen reserve coronacrisis 
 
De compensaties zijn door het Rijk beschikbaar gesteld zodat gemeenten voldoende middelen hebben om 
snel en adequaat te kunnen handelen wanneer nodig, als ook om die sectoren die hard worden getroffen 
door de coronacrisis te hulp te kunnen schieten. Naast het instellen van de reserve is het daarom nodig om 
criteria vast te stellen op basis waarvan een onttrekking plaats kan vinden.  
 
Voorgesteld wordt dat een onttrekking uit deze reserve aan de volgende criteria moet voldoen: 

1. Het doel waarvoor het Rijk de compensatie beschikbaar heeft gesteld is overeenkomstig aan het 
doel waarvoor de middelen bij de gemeente worden ingezet. 

2. Van punt (1) kan gemotiveerd worden afgeweken indien de verwachting is dat er voor het doel dat 
het rijk stelt binnen de gemeente geen middelen (meer) benodigd zullen zijn, waarbij de middelen 
tenminste ter dekking voor andere direct corona-gerelateerde kosten en/of gederfde inkomsten wor-
den ingezet.  

3. Aan ieder project kan maximaal 15% overheadkosten toegerekend worden. Het percentage van 
15% is gelijk aan het genoemde overheadpercentage in de begroting bij programma 0. 

4. Dat deze is vastgelegd in een collegebesluit. 
 
Voorgesteld wordt dat de raad het college mandateert om onttrekkingen te doen aan deze reserve voor 
voorstellen die aan de daartoe gestelde criteria voldoen. Dit om snel en adequaat te kunnen handelen. De 
verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C producten.  


