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1. Nu de rijksbegroting oploopt door alle Corona gerelateerde maatregelen zou je 
verwachten dat via de trap-op-trap-af regeling ook het gemeentefonds flink groeit.

- Klopt deze aanname?
- In hoeverre kan dit het gat op de gemeentelijke begroting dichten?

Antwoord:
De aanname is niet juist. De extra uitgaven van het Rijk door de Corona gerelateerde 
maatregelen zijn buiten de ‘relevante uitgaven’ geplaatst en tellen dus niet mee voor de 
ontwikkeling van het gemeentefonds. De extra uitgaven van het Rijk voor de Corona 
gerelateerde maatregelen leveren geen extra opbrengst via de algemene uitkering op.

2. Nu door corona ook de gemeentelijke uitgaven sterk stijgen, is het gat in de begroting 
veel groter dan de eerst voorziene (ongeveer) 1 miljoen.

- Welk bedrag komt de gemeente naar verwachting tekort in 2020?
- Is het college nog steeds van plan dat gat in de eigen begroting te dichten?
- Weet het college van andere gemeenten die daar op een andere manier mee om 
denken te gaan?

Antwoord:
De begroting 2020 is structureel en reëel sluitend. In de 1e Bestuursrapportage 2020 
wordt nog niet ingegaan op de financiële gevolgen van de Coronapandemie omdat wij op 
dit moment nog onvoldoende zicht hebben op  de omvang van die gevolgen. Tussen het 
Rijk en de VNG is afgesproken dat gemeenten er als gevolg van de coronapandemie niet 
op achteruit mogen gaan. Wij sluiten echter niet uit dat de gemeente wellicht toch voor 
enkele corona-gerelateerde uitgaven komt te staan. Om die reden zijn wij voornemens u 
voor te stellen bij de bestemming van het resultaat 2019 daarvoor een bedrag apart te 
zetten.


