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Samenvatting 

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op 

het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de regeling Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK), de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de 

regionale economie, veelgestelde vragen rond de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (Twm) en 

de bereikbaarheid van de VNG tijdens de feestdagen.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op 

het extra budget voor ondersteuning van jongeren, de regeling Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK), de start van de VNG Taskforce voor duurzaam herstel van de 

regionale economie, veelgestelde vragen rond de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (Twm) en 

de bereikbaarheid van de VNG tijdens de feestdagen.  

 

Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd 

Het kabinet heeft € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor de ondersteuning van jongeren in coronatijd.  

Het budget is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor 

jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. In de 

kamerbrief ‘Stand van zaken COVID-19 8 december 2020’ wordt aangegeven dat dit bedrag langs 

drie lijnen beschikbaar komt:   

• via het gemeentefonds (totaal € 40 miljoen)   

• via het programma maatschappelijk diensttijd (€ 15 miljoen)   

• € 3,5 miljoen voor mentale weerbaarheid.   

De middelen via het gemeentefonds worden begin januari 2021 ter beschikking gesteld, samen met 

een aantal andere toevoegingen aan het gemeentefonds.  

• Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd (9 december 2020)  

 

De VNG vindt het belangrijk dat de dialoog met jongeren steeds nadrukkelijker op de agenda staat 

bij gemeenten en Rijk. Eerder heeft de commissie Depla gemeenten opgeroepen hiermee 

voortvarend aan de slag te gaan en voorbeelden met elkaar te delen. Op 17 december wordt ook 

een VNG-webinar gehouden over het perspectief voor de jeugd. 
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Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Op 9 december heeft het kabinet bekendgemaakt € 130 miljoen beschikbaar te stellen voor mensen 

die in coronatijd in financiële problemen komen. Via de gemeenten zal extra hulp worden geboden 

door tijdelijke ondersteuning bij noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer 

betaald kunnen worden, zoals woonkosten. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun 

opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Deze 

regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), wordt op korte termijn in 

samenwerking met VNG, Divosa en gemeenten nader uitgewerkt. Het streven is dat gemeenten 

deze doelgroep vanaf 1 februari kunnen helpen.  

 

VNG Taskforce voor duurzaam herstel regionale economie 

Door de COVID-19-crisis verandert de economie ingrijpend, met gevolgen voor onder andere het 

midden- en kleinbedrijf (MKB), de arbeidsmarkt, en de binnensteden en dorpskernen. De 

gemeenten willen de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het duurzaam herstel van de 

economie. De VNG heeft een taskforce onder leiding van wethouder Boaz Adank ingesteld, die zich 

richt op een duurzaam herstel van de regionale economie.  

 

De taskforce richt zich daartoe op het volgende:  

• Versterking en transformatie van regionale economie en arbeidsmarkt met aandacht voor 

MKB 

• Aanpak maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, digitalisering en circulaire 

economie 

• Investeren in gebiedsontwikkeling: duurzame woonwijken, aantrekkelijke centra en 

werkgebieden en leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen 

• Investeren in mensen: op de regionale arbeidsmarkt met een human capital agenda.  

 

De commissie doet een oproep aan gemeenten om hun initiatieven, vraagstukken en 

praktijkvoorbeelden te delen, zodat de VNG deze kan verbinden, opschalen en kan agenderen op 

landelijke tafels.  

 

Webinar herstel regionale economie 

Donderdag 10 december is ook een webinar over herstel regionale economie gehouden. Daarin 

werden ook de uitkomsten gedeeld van de enquête naar de ondernemersdienstverlening van 

gemeenten. Ondernemers gaven aan in ruime mate tevreden te zijn op de manier waarop ze 

worden ondersteund en gefaciliteerd door hun gemeenten.  

 

• Dienstverlening aan ondernemers in crisistijd verbeterd (10 december 2020) 

• Webinar terugkijken 

  

Veelgestelde vragen over de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19 (Twm) 

Er worden vanuit gemeenten veel vragen gesteld over de Twm. Onze juridische helpdesk 

beantwoordt graag al uw vragen. Er staat ook een FAQ-lijst op de website van de VNG. Heeft u een 

andere vraag, dan kunt u die per e-mail stellen via covid19@vng.nl. 

 

Bereikbaarheid VNG tijdens feestdagen 

Het hoofdkantoor van de VNG, inclusief de Juridische helpdesk Twm, is van 25 december tot en 

met 1 januari gesloten. Wij zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard kunt u uw vragen via het 

contactformulier blijven insturen. Wij zullen spoedeisende vragen blijven beantwoorden. Andere 

https://vng.nl/nieuws/dienstverlening-aan-ondernemers-in-crisistijd-verbeterd
https://vng.nl/artikelen/webinars-rond-coronacrisis
https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
mailto:covid19@vng.nl
https://vng.nl/contactformulier
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vragen worden vanaf 4 januari weer beantwoord. Een alternatief is het voorleggen van uw vraag 

aan collega’s van gemeenten op het VNG-forum corona.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 

https://vng.nl/vng-forum

