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Samenvatting
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 10 met onder andere aandacht
voor de VNG-reactie op de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van
Financiën over de financiële impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden, extra
middelen voor onderwijs, de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) en een update van het VNG aanbod aan de leden van Webinars,
handreikingen en andere producten.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 10 met onder andere aandacht
voor de VNG-reactie op de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van
Financiën over de financiële impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden, extra
middelen voor onderwijs, de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) en een update van het VNG aanbod aan de leden van Webinars,
handreikingen en andere producten.
Kabinet zet eerste stap compensatie coronacrisis voor gemeenten
In de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de financiële
impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden wordt helder gemaakt dat gemeenten heel
veel geld extra hebben uitgegeven en inkomsten, zoals toeristenbelasting, zijn misgelopen. In haar
reactie op de brief benadrukt de VNG dat compensatie van deze kosten van gemeenten niet meer
dan logisch en ook hard nodig is omdat de financiële nood bij gemeenten hoog is. De nood was al
hoog voordat het Coronavirus toesloeg. Met het vrijmaken van ruim een half miljard euro is nog
slechts een eerste stap gezet in een langer lopend proces, dat zich ook uitstrekt tot de fase na
1 juni a.s. Voor de volledige VNG-reactie: https://vng.nl/nieuws/kabinet-zet-eerste-stapcompensatie-voor-gemeenten.
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Onderwijs en gelijke kansen
Extra middelen voor het onderwijs
Het kabinet investeert extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Een groot deel daarvan
wordt ingezet in subsidieregelingen voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet)
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om leerlingen en studenten extra ondersteuning te
bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de
coronacrisis. De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021
is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de
zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s moeten worden
aangeboden op facultatieve basis naast het reguliere onderwijsprogramma. De eerste
subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend, in augustus volgt een tweede
ronde voor scholen in primair en voortgezet onderwijs. Een regeling voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s voor kinderen die gebruik maken van voorschoolse educatie wordt
binnenkort verwacht.
Meer informatie over het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/steunpakketonderwijs.
Wat kunnen gemeenten doen?
Bij het bieden van extra ondersteuning vanwege leer- en ontwikkelachterstanden door scholen /
instellingen kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij kunnen schoolbesturen stimuleren
om daadwerkelijk subsidie aan te vragen voor scholen met (veel) leerlingen met een risico op
achterstanden. Wanneer nodig kunnen gemeenten ondersteunen bij het doen van een
subsidieaanvraag. Daarnaast vragen we gemeenten om in overleg met de partners en waar
mogelijk, om samenhang tussen activiteiten aan te brengen. Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande initiatieven en dit slim en effectief met nieuwe activiteiten van scholen te verbinden.
Het ministerie van OCW, de sectorraden en de Onderwijsinspectie zullen scholen en instellingen er
ook op wijzen dat zij proactief afstemming zoeken met hun gemeenten, zodat gemeenten overzicht
kunnen behouden en kunnen ondersteunen waar dat gewenst is.
Samenwerking GKA
Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) zijn er meerjarige afspraken gemaakt met 50 gemeenten
rondom gelijke kansen. Deze gemeenten zijn inmiddels benaderd door de regiocoördinatoren van
de GKA over hun rol in relatie tot de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
onderwijs 2020 -2021. De GKA-regiocoördinatoren bieden de GKA-gemeenten ondersteuning aan
door het delen van data en kennis, goede voorbeelden en door het in contact brengen met
relevante maatschappelijke ondernemingen en of bedrijven, in lijn met de afspraken uit de GKAAgenda’s van de verschillende gemeenten. Bij vragen kunnen GKA-gemeenten hier terecht voor
contactgegevens van de bij hun gemeente aangesloten GKA-regiocoördinator. Verder kunnen
gemeenten de laatste ontwikkelingen volgen op www.gelijke-kansen.nl.
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Verdere verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Tozo verlenging met extra maand verlengd tot en met 30 september
Het kabinet heeft op 28 mei bekend gemaakt dat de Tozo-regeling met een extra maand wordt
verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder met enkele nieuwe
voorwaarden. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 30 september de uitkering
levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook ondernemers die al een
Tozo-uitkering ontvangen kunnen gebruik maken van deze verlenging. Dit kunnen zij via een
verkort mutatieformulier aangeven. Gemeenten kunnen gebruik maken van de middelen die
beschikbaar zijn via de nieuwe Toolkit Tozo vanaf 1 juni. De middelen zijn aangepast op basis van
deze extra maand verlenging.
VNG aanbod aan de leden
Update website vng.nl
Op de webpagina 'Verantwoord openstellen' verzamelt de VNG voor gemeenten relevante
handreikingen en protocollen die de overheid, branches en organisaties uitbrengen ten behoeve
van het geleidelijk openstellen van hun sector. Deze week zijn toegevoegd:
• Toolkit Verantwoord naar school (update met tools voor VO)
• Protocol Voortgezet speciaal onderwijs
• Noodopvang tot 8 juni en vanaf 8 juni tot 1 juli
• Leerlingenvervoer (update 26/5)
• Routekaart zorgverlening kwetsbare inwoners
• Handreiking openstelling horeca (onder openbare ruimte)
• Handreiking Bibliotheken
• Invulprotocol buurthuizen.
Op de webpagina VNG ondersteuning en financiën verzamelt de VNG voor gemeente relevante
input voor bestuurders ten behoeve van het ontwikkelen van scenario's. Daarnaast informeren we u
over de meest actuele stand van zaken rondom de financiële gevolgen en compensatie voor
gemeenten. Deze week toegevoegd:
• VNG dialogen
• Reflectie door Marco Zannoni (COT): “Coronacrisis en uitdagingen voor lokaal bestuur”
• Uitkomsten financieel overleg met Rijk van 27 mei
• SER-advies: contouren van een intelligent herstelbeleid.
Reflectie Marco Zannoni: “de Corona-crisis en uitdagingen voor het lokaal bestuur”
Op 25 mei jl. nam Marco Zannoni van het COT de Bestuurlijke Klankbordgroep van de VNG mee in
zijn reflectie op de coronacrisis. Naar zijn inschatting vormen de komende maanden de moeilijkste
en meest complexe periode voor het lokaal bestuur. Hij onderscheidt daarbij zeven uitdagingen
voor het lokaal bestuur. Voor zijn volledige reflectie: https://vng.nl/artikelen/reflectie-corona-crisisen-uitdagingen-voor-het-lokaal-bestuur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4/5

VNG Dialoog in coronatijd
Elke donderdagmiddag is er een VNG Dialoog in coronatijd over de gevolgen van corona voor
gemeenten. Op donderdag 4 juni, 16.00-17.00 uur, is het thema: “De gevolgen voor kwetsbare
groepen in onze samenleving en handelingsperspectieven voor gemeenten”. Hierover gaat u in
gesprek met Paul Depla (voorzitter G40 en burgemeester Breda) en Hans Boutellier
(Wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Polarisatie &
Veerkracht VU). Centrale vragen zijn: hoe kan uw gemeente juist nu kwetsbare groepen kan
ondersteunen en in beeld krijgen? En wat moet uw gemeente vooral wél en niet doen?
Marco Zannoni (directeur COT) brengt u op de hoogte van de actualiteit.
U kunt live deelnemen aan deze VNG Dialoog in coronatijd door u hier aan te
melden: Aanmeldformulier

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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