
Financiële gevolgen waarover afspraken zijn gemaakt (1)
Effecten waar iets voor geregeld is Ministerie Geheel

2020?
Bedragen / Regeling vanuit Rijk

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 2020)

Noodopvang kinderen SZW nvt € 23 mln compensatie voor gemeenten voor kosten noodopvang (periode: tot 1 juli 2020).

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

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

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

Inkomstenderving: toeristenbelasting en parkeergelden
Inkomstenderving: precariobelasting en markt- en
evenementenleges
Reservering inkomstenderving 2020

BZK Nacalculatie
(nog niet)

€ 225 mln compensatie voorschot (parkeergelden: 125. Toeristenbelasting: 100)(periode 1mrt-1jun)
€ 20 mln (periode 1 mrt – 1 juni)

€ 250 mln reservering (verdeling en verwerking op basis van realisatie in 2021)

Meerkosten GGD’en VWS Ja € 350 mln gereserveerd (Afspraak over maandelijkse bevoorschotting en compensatie via 
veiligheidsregio’s rechtstreeks naar GGD’en.  (Verwachte meerkosten 2020 = € 465 mln (onderzoek AEF)). 

Meerkosten Veiligheidsregio’s VWS Ja € 15 mln gereserveerd (afspraak over maandelijkse rechtstreekse bevoorschotting en compensatie)

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan 
sportverenigingen

VWS Ja € 90 mln tbv TASO (sportverenigingen) en TVS (verhuurder sportaccommodaties) periode 01/03 t/m 01/06.
Tweede golf: inzet restant bedrag (€ 60 mln) voor 2.o versies TASO en TVS (01/10 t/m 31/12).
Let wel: Clubs vragen TASO zelf aan.  Verhuurders (dus ook gemeenten) vragen TVS aan.

Compensatie Zwembaden en IJsbanen VWS Ja € 100 mln (via spuk naar gemeenten tbv van exploitanten)

Continuïteit financiering sociaal domein. Compensatie 
meerkosten en uitstelzorg voor gemeenten.

VWS Ja (2020)

2021

€ 144 mln voorschot. Na nieuw onderzoek definitief bedrag vastgesteld op € 170 mln
(Gemeenten betaalden tot 1 juli 100% door (80% bij doelgroepenvervoer))
Principe afspraak om regeling meerkosten door te laten lopen in 2021. Gesprek over berekening 
compensatie in 2021 loopt.

Qurantaine ondersteuning VWS Ja € 4 mln (Ondersteuning vanuit sociaal domein ivm in quarantaine moeten gaan)

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


Effecten waar iets voor geregeld is ministerie Geheel
2020?

Bedragen / Regeling vanuit Rijk

Toezicht en handhaving (incl verkeersmaatregelen) BZK/I&W/JenV Ja € 50 mln (Toezicht & Handhaving, verkeersmaatregelen, openbare Ruimte)

Vrijwilligersorganisaties jeugd VWS/BZK Ja € 7,3 mln (heel 2020. Motie over aangenomen in TK)

Perspectief voor jongeren VWS Ja € 58,5 mln (€ 40 mln via gemeentefonds, € 15 mln via maatschappelijke diensttijd, € 3,5 miljoen voor 
landelijke online aanpak mentale weerbaarheid)

Verkiezingen (coronaproof) BZK Ja € 30 mln + € 22 mln (herindelingsverkiezingen en TK verkiezingen over meerdere dagen en briefstemmen)

SW bedrijven SZW Ja € 90 mln (verhoging Rijksbijdrage Wsw periode 01-03 tot 01-06. Compensatie deel van de loonkosten.)
€ 50 mln (periode 01-06 t/m 31-12)

Buurt- en dorpshuizen BZK / VWS Ja € 17 mln (heel 2020)

Afvalverwerking BZK/I&W Ja € 32 mln voor extra kosten afvalinzameling (corona maatregelen en meer afval)

Lokale culturele voorzieningen OCW Ja
(en 2021)

€ 60 mln compensatie (periode tot 01-06)
€ 60 mln compensatie (periode van 01-06 t/m 31-12)
€ 48,5 mln (vitale regionale infrastructuur van landelijk belang ((pop)podia, musea, filmtheaters))
€ 150 mln (eerste helft 2021)(ondersteunen cruciale locale culturele infrastructuur) 
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Effecten waar iets voor geregeld is ihkv Steun- en herstelpakket Periode Bedragen / Regeling vanuit Rijk

Tozo 1
Tozo 2 
Tozo 3 

t/m 31 mei
tot 1 oktober
tot 1 juli 2021

Tot nu toe € 3,1 miljard bevoorschot (t/m 4 december 2020).
Volledige compensatie, via SPUK. 
Ook compensatie uitvoeringskosten: (€ 450,- per besluit levensonderhoud en € 800,- per besluit kapitaal)

Begeleiding van werk(loosheid) naar werk 2020 - 2022 € 650 mln (let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle partijen op de arbeidsmarkt)

Aanpak jeugdwerkloosheid 2020 - 2022 € 350 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)

(Om)scholing en ontwikkeling 2020 - 2022 € 230 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)

Aanpak problematische schulden en armoede 2020 - 2022 € 150 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)

BUIG 2020 - 2021 Eerdere afspraak om maandelijkse betalingen bijstand te handhaven op het niveau van het voorlopig vastgesteld 
budget. Het BUIG budget 2020 is inmiddels verhoogd met  € 182 mln (12,000 uitkeringen).

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ) € 130 mln (extra hulp als men in geval van inkomensterugval noodzakelijke kosten niet meer kan betalen ( bijv. 
woonkosten)
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Inkomstenderving a.g.v. corona

Inkomstenderving belastingen Ministerie Voorschot

Toeristenbelasting BZK Totale opbrengst 411 mln. (303 gemeenten heffen = 85%). Voorschot € 100 mln
(periode tot 1 juni)*

Precariobelasting, markt- en 
evenementenleges

BZK Precario m.n. terrassen: inkomstenderving door sluiten horeca Voorschot € 20 mln
(periode tot 1 juni)*

Parkeerbelasting BZK Totale opbrengst 1 mld. (204 gemeenten heffen = 60%). Voorschot € 125 mln
(periode tot  1 juni)*

OZB BZK Totale opbrengst ca. 4 mld. Nee*

Riool en afvalstoffenheffing / Retributies BZK Nee*

*Reservering van € 250 mln tbv compensatie inkomstenderving 2020 (verdeling en verwerking in 2021).

Principe afspraak om in voorjaar 2021 balans op te maken om te komen tot reële compensatie.

Inkomstenderving overige Ministerie Voorschot

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

Verlaging vergoeding grondstoffen BZK/ I&W Opbrengsten (bijv. textiel) zijn afgenomen, doordat afzetmarkt in buitenland is stilgevallen. Nee

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



Opschalingskorting

Kabinet heeft besloten ivm de toegenomen financiële druk door corona om de 
oploop van de opschalingskorting voor twee jaar incidenteel te schrappen.

Concreet leidt dit tot een ophoging van de Algemene Uitkering met:

• 2020: € 70 mln
• 2021: € 160 mln
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