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Financiële leidraad Coronacrisis 

 

1.  Inle iding  

 

De coronacris is  heeft effect op vri jwel iedereen in Nederland en in de rest van de 

wereld. Ook binnen de gemeente Westland merken burgers,  ondernemers,  

verenigingen en instel l ingen dageli jks de directe en indirecte gevolgen van deze 

crisis.  Door de maatregelen van de overheid ondervinden veel ondernemers ( incl .  

zzp-ers) ,  verenigingen en instel l ingen bedri j fseconomische schade waardoor het 

voortbestaan van hun onderneming ,  vereniging of organisat ie in het geding kan 

komen.  

 

Vanuit  de ondernemers ,  verenigingen en instel l ingen z i jn er al  diverse verzoeken 

om steun aan de gemeente gedaan die om een afhandeling vragen. De gemeente 

Westland heeft  daarom behoefte aan een duideli jke leidraad aan de hand waarvan 

zi j  kan bepalen of steunmaatregelen aan ondernemers,  verenigingen en 

instel l ingen mogeli jk en voor de hand l iggend zi jn.  In voorl iggend stuk “Financiële 

leidraad Coronacrisis”  worden de uitgang spunten en afwegingen geschetst voor de 

gemeente Westland op basis waarvan binnen een redeli jk korte doorloopti jd 

eventuele steun vanuit  de gemeente kan worden ver leend. Voordat dit  wordt  

gedaan wordt kort ingegaan op de landel i jke  maatregelen die het Kabinet al  heeft 

afgekondigd en waarop ook door de Westlandse ondernemers ,  verenigingen, 

instel l ingen en zelfstandigen een beroep kan worden gedaan.  

 

Door de forse impact van de cr isis  en de wens snel met eventuele steun -

maatregelen te komen zal  de zorgvul digheid hier en daar wel eens in het geding 

kunnen komen. Dat nemen wij  in deze per iode voor l ief.  We vertrouwen er op dat 

er geen misbruik wordt gemaakt  van deze s ituatie en dat  zoveel mogeli jk de 

bestaande wet- en regelgeving in acht wordt  genomen en dat er naar eer en 

geweten en rechtmatig wordt gehandeld.   

 

2.  Bestaande (t i jdel i jke) landeli jke maatregelen  

 

Door het Kabinet is  een aantal  (t i jdel i jke) maatregelen getroffen om het ergste 

leed van de Coronacrisis  te verzachten. De meeste van deze maatregelen z i jn er op 

gericht om ondernemingen zoveel mogeli jk  op de been te houden door uitste l  van 

betal ingen te verlenen (uitstel  betal ing belastingschuld),  borg te staan bij  leningen 

(BKMK, BL) of hiervoor garant te staan (GO),  microkredieten te verstrekken aan 

starters en kle ine ondernemingen (via Qredits)  of door de verruiming van de 

regeling werkti jdverkorting (NOW) waardoor ondernemers voor een 

tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten in aanmerking kunnen 

komen. 

Via de gemeenten wordt de t i jdel i jke ove rbruggingsregeling zel fstandige 

ondernemers (Tozo) uitgevoerd die voorziet in een aanvull ing op het inkomen van 

zelfstandigen tot het sociaal  minimum (maximaal € 1.500 netto per maand).  De 
gemeente Westland heeft hiervoor inmiddels een voorschot ontvangen vanuit  het 

minister ie van SoZaWe van € 1,956 mln.  

 

Het l igt  dus voor de hand dat de gemeente –  behoudens de uitvoering van de Tozo 

–  geen inkomenssteun verleent aan gedupeerden omdat daarvoor op Rijksniveau 

maatregelen z i jn getroffen. Daarnaast is  dit  ook niet de verantwoordeli jkheid van 
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de lokale overheid. Dit  betekent ook dat d eze f inanciële leidraad niet bedoeld is  

voor steun aan particul ieren maar a ls steun aan ondernemingen, verenigingen, 

instel l ingen en overige organisaties  voor die situat ies waarin l andeli jke 

maatregelen niet voorzien of onvoldoende steun bieden .  

 

3.  Hoe om te gaan met steunmaatregelen aan de Westlandse ondernemers?  

 

De vraag binnen deze f inancië le leidraad  is  dus vooral  op welke wijze,  wij  de 

steunverzoeken van Westlandse ondernemers,  verenigingen, instel l ingen en 

andere organisaties kunnen honoreren  als aanvul l ing op de landel i jk afgekondigde 

maatregelen.  

 

Daarbi j  gelden de volgende algemene en specif ieke  uitgangspunten:  

 

Algemene uitgangspunten:  

  De gemeente volgt zo veel mogeli jk de landeli jke l i jn en onze maatregelen 

sluiten daar zoveel mogeli jk op aan. De maatregelen van de gemeente zi jn 

niet gericht  op inkomensondersteuning, behoudens de uitvoering van de 

Tozo. 

  De gemeente kan garanties verlenen en borgstel l ingen verstrekken in die 

situat ies dat een beroep op de t i jdel i jke ri jksmaatregelen door de 

onderneming,  vereniging, inste l l ing of  organisatie ni et mogel i jk is  of te 

weinig soelaas  biedt om de levensvatbaarheid van de onderneming , 

vereniging of instel l ing op een redel i jke wijze te waarborgen.  

  Het uitgangspunt is  dat de kosten voor de Westlandse (steun)maatregelen 

zoveel mogeli jk worden opgevangen b innen de bestaande programma’s uit  
de Programmabegroting.  We proberen hierbinnen ruimte te creëren door 

heroverweging van bestaande uitgaven en heroverweging/temporisering van 

de toegekende bele ids intensiveringen. Waar dit  niet mogeli jk is  kan, waar 

dit  logisch en verantwoordbaar is,  een beroep worden gedaan op de post 

onvoorzien of de algemene reserve.  

  Bij  a l le afspraken maken we een voorbehoud voor (toekomstige) 

verrekening met de compensatie die ondernemers of instel l ingen nog 

mogeli jk van het Ri jk of an derszins of vanuit  afgesloten verzekeringen 

kunnen ontvangen. De gemeente let scherp op claims die mogeli jk  al  vanuit  

het r i jk  worden gedekt of die mogeli jk gedekt worden door bestaande 

verzekeringen.  

  Hoewel de gemeente die mogeli jkheid wel heeft zal  d e gemeente in beginsel  

niet over gaan tot kwi jtschelding van opgelegde gemeenteli jke belastingen 

of heffingen.  

  De gemeente levert maatwerk waar dat in redeli jkheid van ons verwacht 

mag worden en doet dat op een proportionele wijze.  De steun is  gericht op 

het kunnen bl i jven voortbestaan  van de onderneming, vereniging of 

instel l ing .  

  Uitzonderingen op deze f inancië le leidraad  z i jn a l leen mogeli jk na een 

Collegebesluit  waarin ook expliciet besloten wordt hiervan af te wijken.  

 

Specif ieke uitgangspunten:  

  De steunmaatregelen die de gemeente verleent zi jn in eerste instantie 

gericht op het verbeteren van de l iquiditeitsposit ie van ondernemingen, 
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verenigingen, inste l l ingen en over ige organisaties zodat zi j  het hoofd boven 

water kunnen houden in deze moeil i jke per iode en ze niet ten onder gaan.  

  De steunmaatregelen zi jn daarnaast gericht op het (gedeeltel i jk)  

doorbetalen bij  contracten met de gemeente wanneer de prestat ie die daar 

tegenover staat niet of niet volledig is  verricht door de wederparti j  en het 

vast staat dat  het niet  (gedeelte l i jk)  vergoeden van de steunaanvraag leidt 

tot forse f inanciële problemen die het voortbestaan van de onderneming in 

gevaar brengt.  Daarbij  dient rekening te worden gehouden met het  feit  dat 

de ondernemer, instel l ing of organisatie een b eroep kan doen op landeli jke 

steunmaatregelen zoals de t i jdel i jke noodmaatregel overbrugging voor 

werkgelegenheid (NOW). De steunmaatregel dient daarnaast proportioneel 

te zi jn in relatie met de door de aanvrager ervaren problematiek zodat de 

gedupeerde entiteit  kan bl i jven voortbestaan.  

  Steunmaatregelen ger icht op het verstrekken van garanties bi j  leningen of 

het verstrekken van borgstel l ingen zi jn mogeli jk voor zover de onderneming 

of instel l ing hiervoor geen of in onvoldoende mate een beroep heeft kunnen  

doen op de hiervoor op ri jksniveau afgekondigde steunmaatregelen ( BKMK, 

BL,  Qredits)  of indien bl i jkt  dat deze niet afdoende zi jn om een lening te 

kunnen verkr i jgen. De gemeenteli jke garantstel l ing of borgstel l ing is  in  dat 

geval aanvul lend op de regeling  op ri jksniveau.  

  Overige steunmaatregelen, bi jvoorbeeld voor specif ieke West landse 

bedri jfstakken zoals telers of strandpavi l joen en, zi jn ook mogeli jk  maar 

worden –  voor zover niet val lend onder een van de eerder genoemde 

uitgangspunten –  voor advies voorgelegd aan de bestuurl i jke 

coördinat iegroep steunmaatregelen . Ook deze steunmaatregelen z i jn vooral  

gericht op het overeind houden van de onderneming, vereniging of st ichting 

en aanvullend op landeli jke maatregelen.  De steun is  ook hier  

proportioneel.  

  Voor de maatregelen inzake gemeenteli jke belastingen wordt aangesloten 

bij  het eerder door het College genomen besluit  (Corsa 20 -0078515). Dit  

houdt in het kort in:  

o  Tijdel i jk stoppen met  het opleggen van (dwang) invordering 

maatregelen.  

o  De invorderingsrente wordt t i jdel i jk verlaagd naar 0,01%.  

o  Verlenen van uitstel  van betal ing (op verzoek) voor maximaal 4 

maanden en maximaal  € 20.000.  

o  Mogeli jkheid tot het treffen van betal ingsregelingen onder 

voorwaarden.  

o  Geen heffingsrente in rekening brengen bij  u itstel  van betal ing en/of 

betal ingsregelingen.  

  Voor de overige debiteuren geldt –  aanvul lend op de bestaande 

gemeenteli jke regelgeving hieromtrent -  dat  het mogeli jk is  om uitstel  van 

betal ing te kri jgen of een betal ingsregel ing af te spreken indien v ast staat 

dat het niet (geheel)  kunnen betalen een directe relatie heeft met de 

Coronacrisis  en er nog geen eerdere betal ingsachterstanden bestonden ; 

hiervoor zal  geen heff ingsrente in rekening worden gebracht.  Bi j  uitstel  van 

betal ing mag de schuld niet h oger zi jn dan €  10.000.  

  Voor crediteuren geldt dat dat we gaan betalen als de factuur is  

goedgekeurd en dat we er daarbi j  naar streven dat dit  maximaal 14 dagen 

is.  
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  Wij zul len afzien van onze bevoegdheid tot het lager vastste l len van 

subsidies,  voor zover de gesubsidieerde activiteiten geen doorgang kunnen 

vinden als gevolg van de maatregelen samenhangend met de coronacris is  en 

het vast is  komen te staan dat er a l  onontkoombare uitgaven zi jn gedaan of 

verplichtingen z i jn aangegaan.  

  Ten aanzien van de Zorg is  afgesproken dat de extra kosten die gemeenten 

hiervoor moeten maken kunnen worden gedeclareerd bij  het Ri jk .  De 

zorgverzekeraars hebben eenzelfde afspraak met het Rijk.  De VNG is in 

gesprek met het Rijk over het vergoeden van ext ra kosten die gemeenten 

hierbij  maken.  

De gemeente zal  daarom aanbieders van zorg ,  waarmee z i j  een contract 

heeft ,  zoveel mogeli jk  (volledig) gaan doorbetalen ondanks het feit  dat hier 

niet a lt i jd een prestat ie tegenover staat .   

 

4.  Sectorspecif ieke benadering 

 

Voor een aantal  specif ieke sectoren worden de geformuleerde uitgangspunten wat 

nader bel icht .  

 

Zorgsector  

De zorgsector speelt  een belangri jke  rol  bi j  het bestri jden van het  coronavirus 

maar ondervindt  hiervan ook de directe en indirecte gevolgen.  

Het Rijk doet,  in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten 

om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en 

maatschappel i jke ondersteuning f inancieel  zekerheid en ruimte te bieden, ieder 

geval in de periode van 1 maart  2020 tot 1 juni 2020.  

Daarom is in deze f inanciële leidraad  het uitgangspunt opgenomen om de 

afgesloten overeenkomsten en contracten zoveel mogeli jk te respecteren ook al  

staan er geen of minder prestaties tegenover.  

 

Doelgroepen vervoer  

Vervoerders van het doelgroepenvervoer ( leerl inge nvervoer,  Jeugdwet vervoer) 

hebben onvoldoende f inanciële ruimte om deze per iode te doorstaan.  Het aantal  

r itten van het totale doelgroepenvervoer l igt  momenteel op ongeveer 10 tot 15% 

van het gebruikeli jke aantal  en daalt  verder .   

Voor zover de gemeente contracten heeft met vervoerders kunnen deze 

gedeelte l i jk worden doorbetaald. Daarbi j  wordt in  acht genomen dat vervoerders 

ook een beroep kunnen doen op landel i jke steunmaatregelen (vooral  NOW) en de 

gemeenteli jke steun dus aanvul lend is  en gebaseerd op proportionaliteit .  Uitstel  

van betal ing van gemeenteli jke belastingen en heffingen is  ook mogeli jk in deze 

gevallen.  

 

Onderwi js  en k inderopvang  

Vooral organisaties voor kinderopvang zul len de gevolgen van de coronacris is  for s 

merken. Er is  nog maar voor een zeer beperkt aantal  kinderen opvang nodig in 

deze periode. Ook deze instel l ingen kunnen een beroep doen op een aantal  

landeli jke steunmaatregelen voor henzelf  of  hun personeel.  Daarnaast wordt er  

overleg gevoerd op landel i jk niveau voor eventuele aanvullende maatregelen of 

voorzieningen voor deze organisaties.  Dat heeft al  geleid tot een 

intent ieverklaring tussen het Rijk en een aantal  belangen - en beroepsgroepen 

waarin de ouders wordt opgeroepen de eigen bi jdrage voor kind eropvang te 

bl i jven doorbetalen aan de organisaties.  De organisaties kri jgen hiervoor 
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compensatie vanuit  de gemeenten (en betalen de eigen bi jdragen weer terug aan 

ouders) .  De gemeenten kri jgen de verstrekte compensatie vergoed vanuit  het Rijk .   

Deze organisat ies kunnen daarnaast  nog een beroep doen op uitstel  van betal ing 

of betal ingsregelingen.  

 

Horeca en strandpavil joenhouders  

De horeca en strandpavil joenhouders  worden onevenredig hard getroffen door de 

maatregelen voor bestri jd ing van het coro navirus.  Zeker met het “goede” seizoen 
voor de deur leidt  dit  tot veel bedri jfseconomische schade. Waar het de 

gemeenteli jke belastingen en heffingen betreft  kan gebruik worden gemaakt van 

uitstel  of betal ingsregelingen. Voor zover er  huurovereenkomsten me t de 

gemeente zi jn afgesloten geldt ook dat hiervoor uitstel  van betal ing voor kan 

worden verleend. De horeca kan en zal  ook gebruik maken van de regelingen op 

ri jksniveau.  

 

Tuinders en telers  

Door het wegvallen van de export worden de Westlandse tuinders  en telers zwaar 

getroffen. De gemeente Westland heeft  een bijzondere verantwoordeli jkheid voor 

deze specif ieke bedri j fssector .  Het kan dan ook mogeli jk zi jn om aanvul lend op de 

landeli jke maatregelen extra steunmaatregelen af te kondigen voor deze specif ie ke 

sector.  In ieder geval valt  te denken aan extra garant - en borgstel l ingen indien 

bl i jkt  dat de landeli jke maatregelen onvoldoende z i jn.  Los hiervan zi jn uitstel  van 

betal ing of betal ingsregelingen hier gewenst.  Extra maatregelen kunnen vanuit  de 

bestuurl i jke coördinat iegroep Steunmaatregelen worden afgewogen.  

 

Culturele en maatschappel i jke organisaties  

Ook de maatschappeli jke en culturele organisaties hebben last van sluit ing en 

wegvallen van inkomsten door bezoekers  en daardoor met een forse terugval in  

omzet. Voor deze organisat ies z i jn de eerder genoemde maatregelen inzake uitste l  

van betal ing en betal ingsregel ingen opportuun.  Dit  kan ook voor zover er 

huurcontracten met de gemeente zi jn.  Verder kunnen ook deze organisaties een 

beroep doen op de landel i jke maatregelen van de ri jksoverheid.  

 

Sportclubs,  sportscholen en zwembaden   

Voor de meeste sportc lubs  en sportscholen geldt dat z i j  een huurcontract kunnen 

hebben voor velden en accommodatie met de gemeente. Hiervoor kunnen 

betal ingsregelingen worden afgesproken. De meeste sportclubs en sportscholen 

innen gewoon de contributie bi j  hun leden zodat de bedri jfseconomische sc hade 

(vooral  bi j  sportscholen) well icht beperkt kan bl i jven. Daarnaast kunnen deze 

sportscholen (en sportclubs met betaalde krachten)  een beroep doen op de NOW 

voor een tegemoetkoming in de loonkosten bij  te grote terugval in omzet.  

Bi j  sportclubs zal  de t erugval in kant ineomzet het grootste probleem geven. Door 

middel van uitstel  van betal ing of betal ingsregelingen kan well icht  ook hier de 

grootste nood geledigd worden. De zwembaden worden vooral  commercieel 

geëxploiteerd. Ook hier kan gebruik worden gemaa kt van de NOW en van uitste l  

van betal ing en betal ingsregel ingen met de gemeente.  

 

5.  Te volgen procedure bij  aanvragen tot steun  

 

Aanvragen voor steun maatregelen worden in eerste instantie  verzameld en 

gescreend door de coördinatiegroep steunmaatregelen. De aanvragen worden –  

waar nodig voorzien van aanvul lende aanwijzingen met betrekking tot 
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interpretat ie van de f inanciële le idraad -  ter  verdere afhandel ing doorgestuurd 

naar de hiervoor verantwoordeli jke  bestuurl i jke werkgroepen en de 

verantwoordeli jk portefeuil lehouders.   

Te al len t i jde dient de voor corona uitgaven opgestelde besl isboom te worden 

gehanteerd, waarin ook de te hanteren procedures en coderingen t.a.v.  Key2Fin 

zi jn opgenomen. In de besl isboom staat aangegeven wanneer er een voorstel  moet 

worden ingediend en in procedure moet worden gebrach t .  Dit  houdt feite l i jk in 

dat,  zolang er voldoende budget  is  en de steunmaatregel past binnen het 

betreffende beleidsprogramma, er een voorstel  voor het verlenen van steun 

binnen de werkgroepen kan worden voorbereid .  

 

Voorstel len voor steunverlening vanuit  de bestuurl i jke werkgroepen die zich niet  

of moeil i jk  verhouden met deze leidraad worden eerst voor advies voorgelegd aan 

de coördinatiegroep steunmaatregelen .  

 

Al le voorstel len voor steunmaatregelen vanuit  de bestuurl i jke werkgroepen 

worden, via de coörd inatiegroep steunmaatregelen , uiteindel i jk ter besluitvorming 

voorgelegd aan het College . De verantwoordeli jkheid voor de inhoud van 

voorstel len bl i j ft  b i j  de betreffende portefeuil lehouders l iggen .  

 

De interne afstemming en de afstemming met de regio inzake eventueel te 

verlenen steunmaatregelen is  een taak van de coördinatiegroep  steunmaatregelen.  

 

Iedere twee weken zal  het College een schematisch overzicht ontvangen van al le 

aangevraagde en ver leende steunmaatregelen aan de West landse ondernemingen , 

verenigingen, inste l l ingen  en over ige organisaties.  Het Col lege zal  sowieso al le te  

verlenen steunmaatregelen ter goedkeuring voor gelegd kr i jgen. Een dergeli jk 

overzicht zal  per iodiek ook aan de raad worden toegestuurd.  
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Beslisboom financiële leidraad Corona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is  de s teunaanvraag  gedaan 

i .v.m.  de  Corona-cr is is?  

JA 

NEE 

Is  de aanvraag ingediend door of  

namens een W est landse 

ondernemer,  verenig ing,  

ins te l l ing of  organisat ie?  NEE 

Is  de aanvrager een zogenaamde 

Zel fs tandige zonder personeel  (ZZP -er)  

d ie  een beroep doe t  op de Tozo?  

Het  f inanc ië le  le id raad  

Coronacr is is  is  n ie t  van  

toepass ing .   

Verzoekt  de aanvrager om 

inkomenssteun,  garants te l l ing of  

borgste l l ing?  

NEE 

De aanvrager  d ient  in  beginsel  verwezen te  worden 

naar de landel i jke (s teun)maatregelen vanui t  de  

r i jksoverheid .  Als  d i t  op vlak van garants te l l ing o f  

borgste l l ing onvoldoende soelaas b iedt  kunnen op 

d i t  terre in  aanvul lende maatregelen overwogen 

worden.  

JA 

Part icu l ieren komen n ie t  in  

aanmerk ing voor ext ra 

inkomenssteun vanui t  de  

gemeente  

JA 

De aanvrager  kan verwezen worden 

naar de gemeente l i jke websi te  

Geleidt  de steunaanvraag eerst  door 

naar de coördinatiegroep 

steunmaatregelen !!  

Kan de s teunaanvraag  beschouwd 

worden a ls  l iqu id i te i tss teun,  dus u i ts te l  

van beta l ing of  een beta l ingsregel ing?  

NEE 

JA 

Ten aanzien  van maatregelen inzake gemeente l i jke 

be last ingen word t  verwezen naar Corsa 20 -0078515.  

Voor over ige debi teuren is  het  mogel i jk  om u i ts te l  

van beta l ing of  een beta l ingsregel ing af  te  spreken.  

Z ie  h iervoor de f inanc ië le  le idraad .  

NEE 

Kan de s teunaanvraag  beschouwd 

worden a ls  doorbeta l ing van 

b i jdragen/subs id ie  op grond van een 

contract  met  de gemeente?  JA 

Een s teunmaatregel  is  mogel i jk .  Z ie  h iervoor  de 

f inanc ië le  le idraad .  Het  voors te l  voor  een 

s teunmaatregel  d ient  –  v ia  de coörd inat iegroep 

s teunmaatregelen  -  te  worden voorgelegd aan  het  

Col lege van B&W . 

NEE 

Kan de s teunaanvraag  beschouwd 

worden a ls  s teun  aan spec i f ieke 

West landse bedr i j fs takken? 

De aanvraag d ien t  confo rm de f inanc ië le  le idraad  

eers t  voor  advies voorge legd te  worden aan de 

coördinat iegroep steunmaatregelen  en  daarna 

aan het  Col lege  van B&W. 

JA 

JA 

NEE 

De steunaanvraag komt  in  pr inc ipe n ie t  in  

aanmerk ing voor honorer ing.  Leg b i j  

twi j fe l  de aanvraag voor aan de 

coördinat iegroep steunmaatregelen .   


