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Samenvatting
In deze coronacrisis update aandacht voor het Algemeen Overleg van 2 juli, uitvragen voor de
financiën, en evenementen na 1 juli.
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Geacht college en gemeenteraad,
Donderdag 2 juli hebben gemeenten bij de Tweede Kamer de aandacht gevestigd op de financiële
tekorten in gemeenten en de gevolgen daarvan voor de inwoners. De filmpjes, 280 brieven en een
gezamenlijk position paper zijn aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Commissie BZK. Via dit
filmpje krijgt u een indruk van de actie bij de Tweede Kamer.
Het debat draaide helemaal om de benarde financiële positie van gemeenten. Tijdens het debat
spraken alle partijen – aan het debat deden SP, GL, D66, SGP, 50+, CDA, VVD, PvdA en CU mee
– hun grote zorgen uit over de positie van gemeenten. Veel partijen hadden kritiek op de brief van
de minister. Als 280 gemeenten hebben in brieven te kennen gegeven dat het water hen aan de
lippen staat. Minister Ollongren heeft het over acht gemeenten die onder preventief toezicht staan,
heeft ze dan wel in de gaten dat er wat aan de hand is met gemeenten?
In de kabinetstermijn neemt Ollongren het zich ter harte dat haar brief te feitelijk was. Vooruitlopend
op onderzoeken Jeugd, Wmo en het abonnementstarief wil de minister daar niets over zeggen of al
eerder budget vrijmaken. De minister wil met gemeenten en de provincies spreken over de
suggestie uit de Kamer voor een niet-sluitende begroting omdat ze zich afvraagt of het een
oplossing voor gemeenten is. Ook voor het bevriezen of afschaffen van de opschalingskorting is nu
geen steun. Een teleurstellende uitkomst van het debat, maar het probleem van gemeenten staat
nu indringend op het netvlies van de Kamer en het kabinet. De VNG richt zich voor de korte termijn
op Prinsjesdag en daarna op de kabinetsformatie voor een oplossing van de structurele tekorten
van gemeenten.
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Verdeling compensatiepakket coronacrisis
Op de website van het gemeentefonds is een aanvullende brief gepubliceerd met informatie over de
verdeling over gemeenten van het compensatiepakket vanwege de coronacrisis. Een fysiek
exemplaar van de brief met bijlage is naar gemeenten onderweg.
Uitvragen financiën coronacrisis en uitvoering klimaatakkoord
1 juli zijn via de mail twee uitvragen uitgezet die belangrijk zijn om inzicht te krijgen in de financiële
gevolgen van twee onderwerpen: (1) het onderzoek naar de financiële consequenties van het
coronavirus voor gemeenten, en (2) het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het
klimaatakkoord. In beide onderzoeken worden de tot nu toe opgehaalde resultaten gevalideerd
middels een online uitvraag. Uw deelname is cruciaal om tot gedegen onderzoeksresultaten te
komen.
Online uitvraag financiële consequenties van het coronavirus looptijd tot en met 6 juli
Onlangs hebben we (AEF) bij tien gemeenten een dieptestudie gedaan waarin we de belangrijkste
financiële effecten van het coronavirus per beleidsveld hebben onderzocht. Om te toetsen of deze
uitkomsten breed herkenbaar zijn, valideren we de resultaten van de dieptestudies via een uitvraag
onder gemeenten.
Meer informatie
Ga naar www.formdesk.com/aef/financieel om de uitvraag te openen.
Klik hier voor de pdf versie van de uitvraag. Heeft u vragen over de uitvraag?
Neem dan contact op met Evelien Rutgers (E.Rutgers@aef.nl en 030-2363030).
Online uitvraag klimaatakkoord looptijd tot en met 22 juli
In een eerder stadium van het onderzoek zijn er bij zeventien decentrale overheden dieptestudies
gehouden. Hierin is gevraagd naar de te verwachten benodigde extra capaciteit voor het uitvoeren
van de verschillende taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord.
Meer informatie
Ga naar www.formdesk.com/aef/kosten_klimaatakkoord_gemeente om de uitvraag te openen. Klik
hier voor de pdf versie van de uitvraag. Heeft u vragen over de uitvraag?
Neem dan contact op met Karima Hazzouti (k.hazzouti@aef.nl en 030-2363030).
Nieuws
Huisvesting van vergunninghouders
De activiteiten in de asielketen hebben stil gelegen, maar zijn inmiddels weer opgestart. Het is
hierbij ook belangrijk dat het huisvesten van vergunninghouders in gemeenten zo veel als mogelijk
doorgang vindt. De belemmeringen die zijn ontstaan als gevolg van het Covid-19 virus, zorgen er
voor dat sommige processen rondom huisvesting anders moeten worden ingeregeld. Om
gemeenten te ondersteunen zijn er Q&A’s opgesteld.
Gespreksagenda over de impact van de coronacrisis
De VNG heeft in nauwe samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement een Bestuurlijke Gespreksagenda ontwikkeld als ondersteuning voor het
gesprek met college, raad en inwoners over de impact van de coronacrisis. Van veel gemeenten
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hebben wij gehoord dat momenteel gereflecteerd wordt op de impact van de crisis. Dit document
kan behulpzaam zijn bij het identificeren van thema’s en vragen die je als gemeente met elkaar
moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst.
Aandacht voor kwetsbare ouderen
De NVKG (Klinische Geriatrie), Alzheimer Nederland en de seniorenverenigingen (ouderenbonden)
hebben aan alle gemeenten en aan de VNG een brief gestuurd met daarin de oproep om de
coördinatie bij de huisbezoeken aan ouderen op te pakken. In de brief wordt beschreven dat een
grote groep ouderen nog steeds geen hulp inroept en vereenzaamt. Veel ouderen hebben behoefte
aan een praatje en lijden onder hun geïsoleerde situatie. Het betreft niet alleen kwetsbare
thuiswonende ouderen met een klein netwerk, maar ook ouderen met een zorgvraag die normaliter
gebruik maken van Wmo-zorg en ondersteuning maar nu om uiteenlopende redenen hier nog geen
gebruik van kunnen maken. Ouderen zijn zelf huiverig om bezoek toe te laten of de ondersteuning
is gestopt. Doel is dat zelfstandig wonende ouderen in een kwetsbare positie, met een klein
netwerk, door één of twee vaste bezoekers op een veilige manier worden bezocht, passend binnen
de corona richtlijnen. Voorbeelden hiervoor zijn te vinden op de websites van Alzheimer Nederland,
Movisie en de ouderenbonden. De VNG ondersteunt deze oproep, maar gaat er tegelijkertijd vanuit
dat dit al gebeurt in de meeste gemeenten, passend bij de lokale situatie en lokale samenwerking
met vrijwilligers, afdelingen van ouderenbonden, het sociaal/welzijnswerk en zorgaanbieders.
Evenementen na 1 juli
Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat heeft het kabinet vorige week bekend gemaakt.
Dit betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar niet zonder regels.
De VNG bekijkt wat de versoepeling van de maatregelen voor gemeenten betekent als het gaat om
evenementen en wat gemeenten moeten weten rond het proces van vergunningverlening en
toezicht daarvoor.
De verwachting is dat pas begin augustus evenementen weer echt kunnen gaan starten. Dat heeft
onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de
aanvragen aan de protocollen en de noodverordening. Bij de toetsing blijft de 1,5 meter
afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen is daarnaast goede doorstroming en routing
van belang. Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een
gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan,
dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen.
De VNG maakt zo spoedig mogelijk FAQ’s op de website beschikbaar.
Webinars
Terugblik VNG Dialoog in coronatijd: Gemeentefinanciën & Gespreksagenda transitiefase
coronavirus
Op 25 juni is tijdens de vijfde en tevens laatste VNG Dialoog in coronatijd gesproken over de
financiële effecten van de coronacrisis met Ali Rabarison (directeur Beleid Inclusieve Samenleving
en Financiën bij de VNG) en Irene Niessen (partner bij AEF en momenteel betrokken bij
verschillende onderzoeken naar corona gerelateerde kosten).
Daarnaast heeft Marco Zannoni ons meegenomen in de gespreksagenda transitiefase coronavirus.
De bestuurlijke gespreksagenda is bedoeld als gespreksrichting bij het doordenken en bespreken
van lokale keuzes op sociaal, economisch en fysiek vlak. De agenda kan gebruikt worden door het
college, in de gemeenteraad, in bestaande portefeuillehoudersoverleggen en/of met
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maatschappelijke partners. Marco Zannoni rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor
het lokale bestuur. Deze dialoog is terug te kijken.
Webinar Maak samen ruimte: hoe om te gaan met de 1,5-metersamenleving op 16 juli
CROW Levende Stad organiseert op 16 juli van 13 – 15 uur een gratis webinar.
Sprekers zijn: Fred Aalders van de gemeente Nijmegen en Martin Guit van de gemeente
Rotterdam. Beide steden hanteren een andere benadering in het omgaan met de 1,5 meter norm
en vertellen tijdens het webinar over hun ervaringen en de voor- en nadelen van de gekozen
benadering.
Aanmelden kan via de link:
Maak samen ruimte: hoe om te gaan met de 1,5-meter samenleving

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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