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Samenvatting 

Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van 

tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen 

om deze sectoren te ontlasten. In deze ledenbrief informeren wij u over de regeling van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij 

gemeenten. 

 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

16 december 2020 

Kenmerk 

COS/U202001068 

Lbr. 20/092 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten 

(tijdelijke banen) 

  

 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van 

tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen 

om deze sectoren te ontlasten.  

 

In deze ledenbrief informeren wij u over de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten. 

 

Aanleiding 

Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht 

bij bovenop de reguliere werkzaamheden. Om deze organisaties de komende periode te 

ondersteunen, wordt financiering beschikbaar gesteld om tijdelijk ondersteunende werkzaamheden 

te kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden voor gastheren/vrouwen om de weg te 

wijzen, aan te spreken en voorlichting te geven. Daarnaast kan gedacht worden aan de inzet van 

tijdelijk extra mensen voor relatief eenvoudige taken zoals het verwijderen van fietsen of 

huisvuilzakkencontrole, taken waarbij geen contact nodig is met overtreders. Of er kan voorzien 

worden in ondersteuning in de binnendienst. De toezichthouders nemen daarmee een deel van de 

taken van boa’s en politiemensen uit handen, waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire 

taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder van de COVID-19 

maatregelen. 

 

Specifieke uitkering 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft € 60 miljoen beschikbaar gesteld om ondersteuning 

van handhavings- en toezichtstaken mogelijk te maken. Hiervoor kunnen mensen in tijdelijk in 

dienst genomen of ingehuurd worden.  

Aan de leden 
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Er wordt via deze regeling tot 120% van het wettelijk minimumloon plus de werkgeverslasten 

vergoed, voor de periode van 15 december 2020 t/m 30 juni 2021. Uitvoeringskosten komen in 

deze regeling niet in aanmerking voor vergoeding. 

 

Per gemeente is een bedrag van € 28.421 beschikbaar, plus € 2.867 per ingezetene. Een aanvraag 

kan worden gedaan voor een bedrag dat gelijk is aan of lager dan de maximale hoogte van de 

specifieke uitkering per gemeente.  

 

In de bijgesloten ministeriële regeling kunt u terugvinden welke kosten precies vergoed worden en 

aan welke criteria moet worden voldaan. Ook kunt u in de bijlage bij de ministeriële regeling het 

bedrag terugvinden waar u als gemeente aanspraak kunt maken. 

 

Aanvraag 

De middelen hiervoor zullen na aanvraag aan gemeenten beschikbaar worden gesteld via een 

eenmalige specifieke uitkering. Uw financiële afdeling ontvangt hier eind deze week een toelichting 

en aanvraagformulier voor toegestuurd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

 

Om administratieve redenen ontvangt u op uw aanvraag uiterlijk na 13 weken een reactie van het 

ministerie. U kunt uw aanvraag indienen tot 30 juni, over de periode vanaf 15 december. De 

beschikking gaat met terugwerkende kracht in. Als de aanvraag binnen de maximale beschikking 

valt, kunt u ervan uitgaan dat de aanvraag wordt gehonoreerd en kunt u vanaf 15 december aan de 

slag. 

 

Meer informatie 

Voor alle details verwijs ik u graag naar de ministeriële regeling. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met speciale mailadres van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid mailto:coronabanen@minjenv.nl of met de VNG via 

mailto:info@vng.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/20201216_ministeriele-regeling-coronabanen.pdf
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