
 
Raadsvoorstel

Uitvoeringsbudget Coronacrisis 
Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W 
Datum : 26 mei 2020
Portefeuillehouder : R. ter Hark
Programma : 
Zaaknummer : 30509

Kern van het voorstel
Het college wil de mogelijkheid hebben snel te kunnen reageren op vraagstukken met financiële 
effecten in verband met het Covid-19 virus. Het bestuurlijke traject van minimaal 2 maanden om een 
budget aan te vragen bij de raad beperkt deze mogelijkheden. Derhalve wordt de raad gevraagd een 
uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000,- 

Aanleiding
De versoepeling van de lockdown is net als in andere landen ook in Nederland begonnen, maar dit 
laat onverlet dat de economie door de coronacrisis flink onder druk is komen te staan. Voor de crisis 
stond de Nederlandse economie er goed voor en waren de staatsfinanciën op orde. Alle delen van 
zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. Om 
snel te kunnen reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het Covid-19 virus is 
een uitvoeringsbudget nodig.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Het college wil snel kunnen reageren op vraagstukken met financiële effecten in verband met het 
Covid-19 virus. Door het beschikbaar stellen van een uitvoeringsbudget van € 500.000,- kan het 
college snel handelen.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per 
oplossingsrichting met argumenten)
Met dit budget proberen we snel uitvoering te geven aan initiatieven vanuit de samenleving en de 
ambtelijke organisatie. Deze initiatieven worden besproken in de werkgroep “Corona” en zullen 
vervolgens als apart B&W voorstel aan het College worden voorgelegd. De initiatieven worden langs 

Voorgesteld besluit:

I. In te stemmen met een uitvoeringsbudget Corona ter hoogte van € 500.000,- ten laste 
van de algemene reserve.

II. In te stemmen met het voorgestelde handelingsperspectief, zoals door de gemeente 
gehanteerd wordt bij initiatiefvoorstellen in verband met het Covid-19 virus.
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het volgende handelingsperspectief gehouden:

- Houd als stelregel aan dat de Rijksoverheid het eerste aanspreekpunt is voor financiële steun 
tijdens de coronacrisis. In een aantal gevallen is steun door de decentrale overheid echter passend. 

- Monitor het pakket met Rijksmaatregelen. Voorkom dubbelop compenseren van dezelfde kosten 
door het Rijk en gemeenten.

- Anticipeer op het feit dat het pakket aan Rijksmaatregelen nog altijd in ontwikkeling is. Waar steun 
wenselijk is, kan de gemeente ervoor kiezen om deze zelf te geven, of om bij het Rijk en/of via de 
VNG te lobbyen voor een uitbreiding van het steunpakket. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en VNG hebben beiden aangegeven dat dergelijke signalen welkom zijn.

- Bepaal de juridische grondslag van eventuele doorbetalingen aan onze contractspartijen.

- Maatregelen hebben een algemeen karakter, dus zijn gericht op doelgroepen/sectoren van 
Noordwijk, maar niet op individuen of individuele organisaties of ondernemers.

- De steunmaatregel voor de ene sector moet andere belangen niet onevenredig schaden.

- De steunmaatregel moet wettelijk mogelijk zijn.

Tijdens de raadsbehandeling van dit voorstel halen we graag bij de raad aanvullende 
toetsingscriteria op.

Er is reeds een concreet initiatief vanuit de samenleving gekomen waarin het college in de openbare 
vergadering van 19 mei 2020 heeft ingestemd. Dat betreft het verlenen van een subsidiebijdrage van 
€ 100.000,- aan Noordwijk Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk 
2020. Dit voorstel past binnen bovengenoemde handelingsperspectief.  

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
Het niet beschikken over een uitvoeringsbudget betekent dat het bestuurlijke traject moet worden 
gevolgd van minimaal 2 maanden om een budget aan te vragen bij de raad.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
Derhalve wordt de raad gevraagd een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 500.000,-.

Twee wekelijks wordt in de memo impactanalyse coronavirus een update gegeven over de impact van 
de coronamaatregelen op de maatschappij en op de gemeente. Hierin zal ook de aanwending van de 
het uitvoeringsbudget aan de orde komen waarover uw raad per brief wordt geïnformeerd. Daarnaast 
zal deze informatie ook in de P&C-cyclus (Najaarsnota) worden verwerkt.

Betrokken partijen/participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.
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Verdere procedure en planning
Twee wekelijks wordt in de memo impactanalyse coronavirus een update gegeven over de impact van 
de coronamaatregelen op de maatschappij en op de gemeente. Hierin zal ook de aanwending van de 
het uitvoeringsbudget aan de orde komen waarover uw raad per brief wordt geïnformeerd. Daarnaast 
zal deze informatie ook in de P&C-cyclus (Najaarsnota) worden verwerkt.

Bestuurlijk kader
Geen

Bijlage(n)
Geen

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij ,burgemeester

C. Hof ,secretaris


