
Financiële gevolgen waarover afspraken zijn gemaakt
Effecten waar iets voor geregeld is Ook na 1 juni

geregeld?

Regeling vanuit Rijk

TOZO 1 (t/m 31 mei) TOZO 2 (t/m 1 oktober) SZW Ja € 3,8 mld gereserveerd, € 2 mld voorschot wv. 300 mln uitvoeringskosten gemeenten

Volledige compensatie, via SPUK. TOZO 2 (€ 1,1 miljard gereserveerd)

Continuïteit financiering sociaal domein. Compensatie 

meerkosten en uitstelzorg voor gemeenten.

VWS Ja (2020) Gemeenten betaalden tot 1 juli 100% door (80% bij doelgroepenvervoer), meerkosten 2020 worden vergoed

Ook gesprek over compensatie voor uitgestelde zorg. € 144 mln voorschot.

Compenseren wegvallen eigen bijdrage ouders van de 

gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en VVE

OCW/

SZW

nvt € 8,3 mln naar analogie rijksmaatregel kinderopvang. (t/m 8 juni)

Noodopvang kinderen SZW nvt € 23 mln compensatie voor gemeenten voor kosten noodopvang (periode: tot 1 juli).

Compensatie minder inkomsten toeristenbelasting en

parkeergelden

BZK Nog niet € 225 mln compensatie (parkeergelden: 125. Toeristenbelasting: 100)(periode 1mrt-1jun)

Lokale media (inc. Huis-aan-huis bladen) OCW Ja € 11 + 24 mln via stimuleringsfonds Journalistiek Link (niet via gemeenten)(2020)

SW bedrijven SZW Nog niet € 90 mln (verhoging Rijksbijdrage Wsw voor de periode 01-03 tot 01-06 ter compensatie van een deel van 

de loonkosten.)(verlenging vergt nieuwe besluitvorming)

Lokale culturele voorzieningen OCW Nog niet € 60 mln bevoorschotting compensatie.

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan 

sportverenigingen

VWS Nog niet € 90 mln tbv gemeenten, periode 1 maart t/m 1 juni 2020.

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo VWS nvt € 18 mln, maanden april en mei 2020 (daarna weer inning eigen bijdrage))

BUIG SZW Ja/Nee Handhaven maandelijkse betalingen bijstand op het niveau van het voorlopig vastgesteld budget en in 

september het macrobudget 2020 opnieuw bezien.

Decentraal OV I&W Ja Kabinetsbesluit voor beschikbaarheidsvergoeding (circa 1,5 miljard voor alle decentrale OV-overheden). Op 

basis van nacalculatie.

Meerkosten GGD’en VWS Ja Verwachte meerkosten 2020 = € 465 mln (onderzoek AEF). In BO 14 juli afspraak over bevoorschotting en

compensatie via Veiligheidsregio’s rechtstreeks aan GGD’en.

Meerkosten Veiligheidsregio’s VWS Ja Verwachte meerkosten 2020 = € 15,4 mln (onderzoek AEF). Rechtstreekse bevoorschotting en

compenastie. Afspraak gemaakt in BO 14 juli.

https://vng.nl/nieuws/aanvragen-rijksbijdrage-lokale-media


Corona compensatie waarover officieel nog geen definitieve 
afspraken zijn gemaakt.

Extra kosten afvalinzameling I&W

Inkomstenderving (op onderdelen) BZK

Ontmoetingscentra / dorpshuizen BZK / VWS

Problemen met betalen woonlasten SZW

Uitvoeringskosten / dienstverlening gemeenten BZK

Mobiliteit en openbare Ruimte I&W

Jeugd en Jongeren organisaties VWS

Handhaving openbare orde JenV / BZK

Onderwijshuisvesting OCW

Openbaar Groen IenW

Re-integratie SZW

Schuldhulpverlening SZW

Uitvaarten BZK



Extra kosten a.g.v. corona / 1,5-meter voor de Middellange 
Termijn, of die doorlopen na 1 juni.

Extra corona gerelateerde kosten:  MLT, of doorlopend na 1 juni

Arbeidsparticipatie SZW

Schuldhulpverlening SZW

Bijzondere bijstand / Armoedebeleid SZW

Meerkosten en Inhaal effecten / uitgestelde vraag Sociaal Domein VWS Voorschot 144 mln

Ondersteunen lokale Culturele instellingen OCW Voorschot 60 mln

SW bedrijven SZW Voorschot 90 mln

Coronaproof dienstverlening / Bedrijfsvoering (bijv. Verkiezingen) BZK

Aanpassingen openbare ruimte / verkeersmaatregelen I&W

Aanpassingen OV en doelgroepenvervoer I&W / VWS

Handhaving / crowd management JenV

Investeringen in woningbouw / energietransitie BZK

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen VWS Voorschot 90 mln

BUIG (incl. hogere uitvoeringskosten) SZW



Wegvallende inkomsten a.g.v. corona

Wegvallende inkomsten Compensatie / 

voorschot?

Toeristenbelasting BZK Totale opbrengst 411 mln. (303 gemeenten heffen = 85%). Ja: € 100 mln

(tot 1 juni)

OZB BZK Totale opbrengst ca. 4 mld. Nee

Parkeerbelasting BZK Totale opbrengst 1 mld. (204 gemeenten heffen = 60%). Ja: € 125 mln

(tot  1 juni)

Retributies / leges / sluisgelden BZK Nee

Precario / reclame belasting BZK Precario m.n. terrassen: inkomstenderving door sluiten horeca Nee

Huurcontracten/concessies: coulance BZK Gemeenten die de huur opschorten (bij instellingen die in financiële problemen raken). Nee

Dividenden/aandeelhouderschap: BZK Dividenden die waren begroot en nu wegvallen. Nee

Winst uit eigen bedrijven BZK Bijv. Havenbedrijven, zwembaden Nee

Grondexploitatie / gebiedsontwikkeling BZK Later of niet gerealiseerd. Overnemen belangen marktpartijen als die zich terugtrekken. Nee

Afgelasting grote evenementen BZK Nee

Rioolheffing BZK Nee

Verlaging vergoeding grondstoffen BZK/ 

I&W

Opbrengsten van bijvoorbeeld textiel zijn afgenomen, doordat afzetmarkt in buitenland is 

stilgevallen.

Nee


