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Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op
de opening van de buitenschoolse opvang, nieuw onderzoek van AEF naar de financiële
consequenties van corona in Q1 en Q2 2021, verdeling en verwerking van eerder toegezegde
coronacompensatie, gevolgen van coronacompensatie voor de verantwoording over 2020 en
de VNG Dialoog in coronatijd van 22 april a.s. die dit keer is gewijd aan bezoekersmanagement in
de openbare ruimte.
Opening buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf 19 april a.s. is ook de BSO ook weer volledig geopend. Dit betekent dat de noodopvang
volledig stopt. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden
aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Gemeenten
verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruikmaken van
kinderopvang. Daarnaast worden houders van BSO-locaties dringend geadviseerd om een locatiespecifiek plan op te stellen waarin zij beschrijven welke aanvullende maatregelen worden getroffen,
waarbij het Generiek Kader van het RIVM zoveel mogelijk in acht wordt genomen om het mixen van
verschillende groepen kinderen te beperken. Voor de volledige heropening van de BSO worden
houders dringend geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen. De brancheorganisaties
kinderopvang hebben, in samenspraak met het ministerie van SZW, een handreiking opgesteld die
houders kunnen gebruiken om per BSO locatie een specifiek plan op te stellen met maatregelen om
het mixen van verschillende groepen kinderen en medewerkers waar mogelijk te beperken. Door
het mixen van groepen in te perken wordt de kans op besmettingen verkleind en zijn de gevolgen
van quarantaines - als gevolg van het bron- en contactonderzoek - kleiner wanneer er toch een
positieve testuitslag is.
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Voor meer info: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuwsbrieven/veranderingenkinderopvang/2021/nieuwsbrief-14-04-2021
Nieuw onderzoek naar financiële consequenties corona in Q1 en Q2 2021
In opdracht van de VNG heeft onderzoeksbureau AEF opnieuw onderzoek gedaan naar de
financiële consequenties van corona voor gemeenten. Het onderzoek richtte zich dit keer op de
reeds uitgekeerde compensatie over 2020, de verwachtingen voor Q1 en Q2 en de verwachtingen
voor de middellange termijn. Gemeenten geven in meerderheid aan dat de compensatie, zowel
over 2020 als over de eerste twee kwartalen van 2021, toereikend is. Op basis van 15 diepteinterviews en een brede uitvraag onder alle gemeenten schat AEF in dat er een bedrag van tussen
€ 0,8 miljard en € 1,1 miljard aan meerkosten of minder inkomsten direct is gerelateerd aan
Covid-19.
Voor de middellange termijn ziet AEF drie ontwikkelingen:
1. Voorlopig lijken de extra kosten in het sociaal domein door corona mee te vallen, maar naar
verwachting zullen deze kosten stijgen na de acute crisisfase.
2. Economische effecten blijven naar verwachting lang voelbaar, met onder andere leegstand
in de stadscentra.
3. Het vaker thuiswerken zal kosten met zich meebrengen op de lange termijn.
De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij de gesprekken met het rijk over
compensatie. Het rijk heeft eerder toegezegd dat in ieder geval ook voor de eerste twee kwartalen
van 2021 reële compensatie plaatsvindt. Het nieuwe onderzoeksrapport en het laatste nieuws over
de compensatie aan gemeenten is te vinden op https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/financielecompensatie-coronamaatregelen.
Verdeling en verwerking eerder toegezegde corona compensatie (brief BZK maart 2021)
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet aanvullende
maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft
de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket van 21 januari jl. en het aanvullend
steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari jl.
Bij de decembercirculaire 2020 was de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen voor
afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die
het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden
van de jeugd, nog niet bekend. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 ontvangen gemeenten in
een aanvullende brief informatie over het financiële effect van deze middelen voor zover deze via
het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.
Raadpleeg voor meer informatie de Aanvullende brief gemeentefonds maart 2021 en de
bijlagen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/03/26/aanvullende-briefgemeentefonds-maart-2021
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Gevolgen van coronacompensatie voor de verantwoording over 2020
Er is op verschillende plekken al veel gepubliceerd over de gevolgen van coronacompensatie voor
de verslaggeving en accountantscontrole. In de BZK-nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI) is
een poging gedaan om deze informatie overzichtelijk te bundelen. Het gaat om een bundeling aan
de hand van een verwijzing naar websites, waar meer over dit onderwerp gevonden kan worden.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/04/01/nieuwsbrief-ibi-nr.-101
VNG Dialoog in Coronatijd op 22 april a.s.: “Bezoekersmanagement in de openbare ruimte”
De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is groter en actueler dan ooit tevoren.
De VNG Dialoog in coronatijd op donderdag 22 april a.s., 10.00-11.00 uur is dit keer daarom gewijd
aan bezoekersmanagement in de openbare ruimte. Samen met het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen geven wij een toelichting op het optimaal benutten van de beschikbare
tools, onderzoeken en voorbeelden. Aanmelden kan via https://vng.nl/agenda/vng-dialoog-incoronatijd-bezoekersmanagement-in-de-openbare-ruimte

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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