
VNG Dialoog in 
coronatijd
Financiële 
compensatie

25 maart 2021



Agenda

• Welkom door dagvoorzitter Robbert Verkuijlen

• Toelichting corona compensatie tot nu toe 
(door Freek Selen, VNG)

• Eventuele vragen

• Toelichting nieuw onderzoek corona meerkosten
(door Peter van Zoest en Jelte Schievels, AEF)

• Eventuele vragen

• Toelichting stand van zaken gesprekken over rechtmatigheid
(door Robbert Verkuijlen, VNG)

• Vragen, uitwisseling.



Compensatie Corona kosten gemeenten

Vorig jaar afspraken tijdens Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen:

• Reële compensatie van extra corona kosten (en inkomstenderving)

• Gemeenten mogen er niet slechter voor komen staan (want is al slecht)

• ‘Besluitvorming’ in vervolg BOFV’en (vooraf werkgroep en klankbordgroep)

• VNG laat zelf onderzoeken doen naar extra corona kosten (door AEF)

• Sommige compensatie afspraken ‘ademen mee’ met de corona crisis 
(meerkosten GGD’en en veiligheidsregio’s, inkomstenderving,TOZO, OV)

• Inmiddels voor ongeveer € 1,5 miljard aan compensatie uitgekeerd

• Nieuw onderzoek AEF gestart over eerste helft 2021

• Volgend BOFV in April





Op website VNG een overzicht van de bedragen per onderwerp en per 

gemeente die tot op heden ook daadwerkelijk zijn uitgekeerd:

https://vng.nl/artikelen/overzicht-coronacompensatie-per-gemeente

• In maart komt BZK met extra brief over welke compensatie in april wordt 
toegevoegd aan het gemeentefonds.
Waarschijnlijk: afvalverwerking, perspectief voor jongeren, steunpakket 
sociaal.

• Verdeling middelen onderwijsplan nog niet duidelijk.

• Afrekening inkomstenderving 2020 op basis van rekening (waarschijnlijk 
september)

• Vragen tot zover?

CORONASTEUN 

https://vng.nl/artikelen/overzicht-coronacompensatie-per-gemeente


Toelichting onderzoek financiële effecten corona

Peter van Zoest

Jelte Schievels



Te onderzoeken effecten (1/2)

Onderzoek AEF naar meerkosten corona

Meer uitgaven aan 
digitalisering

Minder werknemers-
uitgaven

Extra uitgaven 
ondersteuning en 

overhead
b c d

0. Bestuur Minder 
OZB inkomsten 

Minder inkomsten 
parkeren

Lagere precario-en 
reclamebelasting

e

f g

Meer uitgaven Minder inkomsten Financiële meevallers

Extra uitgaven hand-
having openbare orde

a
1. 

Veiligheid

Uitgaven door extra 
verkeersmaatregelen

Minder inkomsten 
scheepvaart 

a b
2. Verkeer

Financiële steun aan 
ondernemers

Minder inkomsten 
toeristenbelasting

Verandering in 
promotionele activiteiten

a b c
3. 

Economie

Uitgaven voor 
onderwijshuisvesting

Uitgaven voor 
leerlingenvervoer

Extra uitgaven 
onderwijsbeleid

a b c
4. 

Onderwijs

Extra accountant- en 
juristenkosten

h



Te onderzoeken effecten (2/2)

Onderzoek AEF naar meerkosten corona

Extra uitgaven sport 
(subsidie/kwijtschelding)

Extra uitgaven 
cultuurpodia 

(subsidie/kwijtschelding)
Extra uitgaven musea

Extra uitgaven
bibliotheken

a b c d
5. Recreatie 

Extra uitgaven 
lokale media

Aanpassingen inrichting 
openbaar groen

e f

Extra uitgaven buurt- en 
clubhuizen

a
6. Sociaal Extra uitgaven BUIG: 

(bijzondere) bijstand
Kwijtschelding overige 

belastingen
f g

Extra uitgaven
doelgroepenvervoer

Extra uitgaven 
re-integratie

i j

Extra lasten 
afvalinzameling

Extra uitgaven 
voor uitvaarten

b c
7. 

Gezondhei

d

Extra lasten door  
gebiedsexploitatie

a
8. 

Ruimtelijk 

Minder winst uit eigen 
bedrijven

Lagere retributies/legesa b
9. Overig

Extra ondersteuning SW-
bedrijven

h

Extra uitgaven 
schuldhulpverlening

l
Extra apparaatskosten 

sociaal domein
n



Voorlopige inzichten compensatie 2020 en eerste helft 2021

• De meeste gemeenten geven aan tevreden te zijn met de geboden 
compensatie voor de effecten in 2020:

• Wel zijn veel gemeenten nog bezig met de jaarrekening en is het beeld nog 
niet compleet

• Voor een aantal posten (minder inkomsten) is het voorschot niet toereikend om 
de volledige effecten te dekken, zij wachten nog op de eindafrekening

• Er zijn geen effecten of onderwerpen gemist in de compensatieregelingen en 
men is over het algemeen tevreden over de communicatie door BZK/VNG

• Veel gemeenten geven voor Q1 2021 aan dat de effecten vergelijkbaar 
zijn met de situatie eind 2020

• Voor Q2 2021 hangt het er sterk vanaf of er versoepeling plaatsvindt 
richting het ‘bestcasescenario’. Anders is dit vergelijkbaar met Q1 2021.

Onderzoek AEF naar meerkosten corona



Voorlopige inzichten effecten langere termijn

• Voor de langere termijn voorzien gemeenten het volgende:

• Een andere manier van werken, bv. meer thuiswerken en meer afval thuis

• Effecten op de zorg en het welzijn blijven voorlopig uit, maar worden in de 
toekomst wel verwacht: stijgende zorgkosten, meer uitgaven rondom 
participatie en (bijzondere) bijstand 

• Voor de bredere economische effecten is het nog lastig te voorspellen: 
leegstand in winkels, horeca en culturele voorzieningen als de maatregelen 
nog lang van kracht zijn.

Onderzoek AEF naar meerkosten corona



Voor de kwaliteit van de uitkomsten is het van groot belang dat zoveel 
mogelijk gemeenten de uitvraag invullen (uiterlijk maandag 29 maart 17.00)

• Om de resultaten te toetsen hebben we wederom een uitvraag opgesteld

• Hier presenteren we de financiële effecten in cijfers t.o.v. de begroting 2020

• De uitvraag onderzoekt zowel de terugblik, het heden en de vooruitblik

• Voor een gedegen resultaat is het belang dat zoveel mogelijk gemeenten de 
uitvraag invullen

• Via de onderstaande link kunt u de uitvraag invullen
• Digitale uitvraag

• Vragenlijst in pdf

Onderzoek AEF naar meerkosten corona

https://www.formdesk.nl/aef/effectencoronagemeenten
https://www.aef.nl/storage/files/Financiele-effecten-coronavirus_uitvraag-gemeenten.pdf


TOZO

• Op vng.nl is de meest actuele informatie in de toolkit TOZO te vinden. 

• In deze toolkit staat bijvoorbeeld de definitieve nota verwachtingen 

accountantscontrole (hoofdstuk 9 gaat over TOZO).

• BZK heeft in de laatste IBI nieuwsbrief meer duidelijkheid gegeven over de 

accountantsweging van bijv. de signalen van het Inlichtingenbureau. 

• Ook is er een Webinar terug te kijken over de TOZO verantwoording.

Gesprekken over verantwoording (corona)  

https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-3-en-4
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/02/08/nieuwsbrief-ibi-nr-100
https://www.youtube.com/watch?v=MOEZ1WHFrUM


Verantwoording kosten zorgaanbieders

• Door de coronacrisis vonden/vinden er betalingen plaats door gemeenten aan 

zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waarbij later blijkt dat hier 

geen prestaties tegenover staan. 

• Eerder zijn de nieuwe formats voor de productieverantwoording 

Wmo/Jeugdwet voor 2020 op de site van i-sociaaldomein geplaatst, alsmede 

het Landelijk accountantsprotocol. Ze zijn gepubliceerd, samen met de 

informatie over één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’. 

• Hiervoor kunt u terecht op de site van het ketenbureau i-sociaaldomein hier 

staan o.a. een Webinar en FAQ.

Gesprekken over verantwoording (corona) 

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/621e7ac9-e7df-4303-bd5e-88c264d254c0/faqs-beschikbaar-webinar-aanpak-verantwoording-2020-in-het-sociaal-domein


• Vragen?

• Ervaringen 2020?

• Verwachtingen 2021?

• Einde

Dank voor uw deelname!


