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Geachte heer, mevrouw,

ln 2O2O heeft uw raad een bedrag van € 100.000 vrijgemaakt te dekking van de extra
kosten als gevolg van de coronapandemie. ln de 2e Bestuursrapportage 2020 is
inzicht gegeven in die extra kosten, voor zover die op dat moment bekend waren.
Onderdeel van de extra kosten zijn de aan derden verstrekte of te verstrekken
compensatie. ln deze brief informeren wij u specifiek over die compensatie aan
derden naar de stand van zaken op dit moment.

Algemene beleidslijn
De beleidslijn met betrekking tot financiële steun aan instellingen die last hebben
van verminderde inkomsten als gevolg van corona is als volgt:
o ledereen neemt - zover mogelijk - zijn verantwoordelijkheid. Met andere

woorden: zet, zo lang dit financieel mogelijk is, zo veel mogelijk betalingen
voort;

r Teer in op uw eigen vermogen;
r Maak gebruik van voorliggende steunmogelijkheden;
o Trek bij acute financiële nood aan de bel bij de gemeenten.

Continuiteitsbetalingen
ln het overleg tussen het Rijk en VNG is een coulanceregeling afgesproken om
aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en
maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bíeden.
Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuiteit van zorg en
ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het
nu het meest nodíg is. De gemeente betaalt als coulance-maatregel voor diensten
die niet of op andere wijze hebben plaatsgevonden. Met deze maatregel voorkomen
we dat er liquiditeitsproblemen ontstaan of ontslagen vallen in vitale sectoren als
gevolg van de coronacrisis. Deze vorm van compensatie leidt niet tot meerkosten.
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Meerkostenregeling
Zorgaanbieders maken meerkosten om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Om deze reden is voor de aanbieders van Jeugdhulp en Wmo een

meerkostenregeling van kracht. Deze regeling houdt in dat aanbieders directe

meerkosten kunnen indienen over bijvoorbeeld de aanschaf van

beschermingsmiddelen of de huur van extra locaties om hun zorg en ondersteuning

te kunnen leveren binnen de R|VM-richtlijnen. Gemeenten ontvangen de

vergoeding via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het Gemeentefonds.

WMO vervoer
Ten aanzien van de Regiotaxi zien wij dat beduidend minder cliënten met een Wmo-

indicatie gebruikmaken van deze vervoersvorm. Aangezien wij als gemeente per

gereden rit betalen, hebben wij de baten geraamd op 20K. Met de vervoerder is op

Holland Rijnland-niveau een voorlopige compensatieregeling afgesproken die loopt

tot l april 2O2L*\
*) Van 75 moart tot 31 juni 2020 wos er sproke van een compensotie von 80% von de niet-gereden

ritten, dit steunde op landetijke afsproken. Vanaf juli 2020 tot september heeft Hollond Riinlond

besloten de compensatie door te zetten o.b.v. 80% tot 1. september 2020. VonaÍ september 2020 tot
moort 2027 is besloten een compensotie toe te kennen o.b.v. 65% van de niet-gereden ritten. Vanof iuli
2020 is er sprake van een voorlopige toekenning, aangezien deze compensotie wordt gezien ols

sfoofssteun en door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd (de daodwerkeliike uitbetoling

zal doormee pas volgen no een uitspraok von de EC.

WMO begeleiding
Ten aanzien van begeleiding, is de verwachting dat cliënten langer in begeleiding

blijven en/of meer intensieve begeleiding nodig hebben vanwege corona. De mate

hiervan is nog onzeker. De mêerkosten zlJn nu geraamd op 100K.

Jeugdhulp
De financiële compensatie aan aanbieders jeugdhulp is door de TWO t/m het 3e

kwartaal geraamd op 4TKvoor Leiderdorp.

lncluzio
We verwachten ook meerkosten die lncluzio maakt op diverse terreinen -

ontmoeten, ondersteuning, meedoen - en die worden in beeld gebracht.

Sportfondsen [eiderdorP
Aan de hand van de voorlopige cijfers van Sportfondsen Leiderdorp ontstaat in2O2O

een nadeel van € 180.884 als gevolg van de coronapandemie. De verwachting is dat

dit nadeel door de aanhoudende maatregelen van de laatste maanden nog verder

zal oplopen. Door de sluiting van de sportaccommodaties (maart tot en met mei),

daarna de beperkingen omtrent het maximaal aantal bezoekers, en sinds december

opnieuw een sluiting, is een grote omzetdaling te zien van het recreatief zwemmen,

leszwemmen en de horeca. Er wordt op dit moment gesproken tussen het

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en

Gemeente (VSG) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een

specifieke compensatieregeling voor exploitanten van zwembaden omdat er door

de beperkende COVID-19 maatregelen - zoals het maximaal aantal bezoekers - er

significante exploitatietekorten ontstaan in 2020. Deze regeling wordt naar

verwachting in maart 2021 gepubliceerd.

Sportverenigingen
Vooralsnog heeft de algemene beleidslijn ervoor gezorgd dat de gemeente

Leiderdorp geen financiële tegemoetkomingen heeft gedaan aan sportverenigingen
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Er is één buitensportvereniging geweest die een concreet beroep deed op de
gemeente Leiderdorp (eind maart)omdat zij op de lange termijn dachten te
voorzien niet meer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Na
(gezamenlijke) beoordeling van de financiële huishouding is geconcludeerd dat,
omdat er geen sprake was van acute financiële nood, een financiële
tegemoetkoming (vooralsnog) niet nodig is.

Kunst en cultuur
Vanuit de kunst- en cultuurorganisaties zijn maar twee verzoeken ontvangen. BplusC
geeft aan € 1,6.41,1, minder inkomsten te hebben gehad als gevolg van corona en €
3.558 extra uitgaven. Tamarco heeft bij haar subsidieaanvraag voor 202'J.

aangegeven dat het verwachte verlies over 2020 € 6.750 is, maar zij heeft € 4.000
compensatie van het Rijk ontvangen. Vanuit het Rijk heeft de gemeente voor
compensatie van Kunst- en cultuurinstellingen al€73.357 +€74.825 ontvangen en
er volgt nog een compensatie, waar deze aanvragen uit gedekt kunnen worden.

Uitstelvan betaling
volgens de laatste corona (november'20) rapportage van de BSGR is er uitstel van
betaling gegeven aan 60 ondernemers/bedrijven voor een bedrag van €107.062 tot
1 augustus 2020. Na die datum is de invordering gestart. Een deel van die
vorderingen wordt vanaf die datum in termijnen betaald. Per eind november staat
er nog een bedrag van € 28.599,- open. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit
bedrag volledig inbaar zal zijn.
Verder is uitstel verleend aan reclamebureaus voor de vergoeding reclame uitingen
en met enkele bouwbedrijven is een betalingsregeling getroffen voor de betaling
van leges. Van het totaal bedrag van € 230.474 staat op dit moment nog € 110.180
open.

ln deze brief beperken wij ons tot de verstrekte compensaties aan derden. ln de
jaarrekening2O20 gaan we uiteraard in op alle extra uitgaven als gevolg van corona
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