
Bijlage: Corona impact analyse per 24 oktober 2020

Lasten                                            bedragen x € 1.000
Kader-
brief

Najaars-
nota Status Nr.

Minder verhuurinkomsten sportaccommodaties 133 130 NJN - C 1
Minder verhuurinkomsten reclame-uitingen 8 26 NJN - GC 1
Minder verhuurinkomsten De korf 0 20 NJN - GC 1
Minder toeristenbelasting 75 42 NJN - C 1
Minder leges precario 0 14 NJN - C 1
Minder leges evenementen 0 12 NJN - GC 1
Onvoldoende compensatie toename bijstand 180 75 NJN - C 2
Meer uitvoeringskosten bijstand 45 45 Schatting 2
Meer kosten bijzondere bijstand 11 11 Schatting 2
Meer uitvoeringskosten bijzondere bijstand 7 7 Schatting 2
Onvoldoende compensatie uitvoeringskosten Tozo 21 21 Schatting 3
Hogere kosten Voorschools Voorziening (VVE) 4 12 NJN - C 4
Onvoldoende compensatie toename jeugdzorg 47 47 Schatting 4
Gederfde inkomsten WMO eigen bijdrage 0 25 NJN - C 5
Minder uitgaven fonds samenleving initiatieven -25 -25 Schatting 5
Leerlingenvervoer -19 -25 NJN - GC 5
Doelgroepenvervoer -14 -14 Schatting 5
Bijstorten resultaat RWA/Amfors 21 0 NJN - C 6
Extra bijdrage VRU 2020 40 0 N.v.t. 6
Extra bijdrage GGD 2020 63 0 N.v.t. 6
Financiële steun non-profit Zwembad 114 284 Schatting 7
Continuiteitsbijdragen/onvoorzien/overloop naar 2021 35 405 Schatting 7
Meer kosten inhuur Sociaal Domein 35 17 NJN - GC 8
Meer kosten verkoop vakantieverlof 20 20 Schatting 8
Meer kosten BOA's 68 0 NJN - GC 8
Meer ICT kosten digitaal vergaderen raad 21 19 NJN - GC 8
Meer kosten inhuur front office 35 0 NJN - GC 8
Meer uitvoeringskosten communicatie 25 62 NJN - GC 8

Totaal lasten
             

949 
         

1.229   

Baten                                               bedragen x € 1.000
Kader-
brief

Najaars-
nota Status Nr.

Compensatie Rijk - 1e steunpakket 0 275 NJN - C  
Compensatie Rijk - 2e steunpakket 0 340 NJN - C  
AF: doorstorten bijdrage voor WSW 0 -114 NJN - C  
Opschalingskorting 2020 0 91 NJN - C  
Opschalingskorting 2021 0 206 NJN - C  
Declaratie Rijk kwijtschelding huur sportaccommodaties 0 86 NJN - C  
Extra rijksbijdrage bijstand via de BUIG 0 139 NJN - C  

Totaal baten  
         

1.023   
Saldo          -949          -206   



NJN - C Bedrag met (deels) compensatie
NJN - GC Geen compensatie

Toelichting:

1. Inkomsten

De verminderde huurinkomsten voor sportaccommodaties (binnen- en buitensport) komen redelijk 
overeen met de eerder inschatting, zijnde € 129.600. Bij het rijk is een declaratie ingediend van € 
86.300, hierdoor wordt er € 43.300 niet gecompenseerd.

De verminderde toeristenbelasting lijkt mee te vallen, € 41.700 i.p.v. € 75.000. Dit bedrag wordt 
geheel gecompenseerd. Er is geen rekening gehouden met derving van leges precario van € 
14.000. Deze wordt ook geheel gecompenseerd.

Met verminderde leges voor evenementen van € 12.000 was geen rekening gehouden. Ook niet 
met de verminderde reclame-inkomsten van € 26.000 en de huurkorting voor de Korf van € 
19.800. 

Per saldo zijnde gederfde inkomsten € 243.000 t.o.v. € 216.000 verwacht. Van de € 243.000 wordt 
vooralsnog € 140.700 gecompenseerd en € 102.300 niet.

2. Bijstand

De verwachte kosten voor de bijstand zijn minder makkelijk exact te bepalen. Wel zijn er 
aanwijzingen dat het geschatte bedrag verlaagd kan worden van € 244.000 naar € 139.000 
(geheel van bijstand, bijzondere bijstand en uitvoeringskosten). 

Het macrobudget van de BUIG is verhoogd, hierdoor worden de geschatte extra kosten geheel 
gecompenseerd en ontstaat er zelfs nog een extra voordeel. Dit voordeel kan worden ingezet om 
de verwachte extra kosten voor bijzondere bijstand en de uitvoeringskosten van de bijstand en de 
bijzondere bijstand te compenseren. 
Per saldo wordt er nu van uitgegaan dat de extra kosten binnen de bijstand geheel gedekt worden 
uit de extra middelen van € 139.000.

3. Tozo

De onderdelen voor TOZO zijn niet meengenomen in deze analyse. Dit betreft een uitvoerende 
taak van het Rijk en zal geen saldo effect hebben.
Er bestaat wel onzekerheid over de compensatie van de uitvoeringskosten. Die zullen naar 
verwachting te laag zijn. Met name de toekomstige uitvoeringskosten voor het beheer van de 
kortlopende leningen zijn nog niet gedekt. De schatting bij de kaderbrief van € 21.000 is gelijk 
gebleven bij de najaarsnota.

4. Jeugdzorg

De extra kosten voor de jeugdzorg en de voorschoolse voorziening educatie (VVE) blijven nog 
lastig in te schatten. Het bedrag voor de jeugdzorg blijft ongewijzigd, maar wordt wel geheel 
gecompenseerd. Voor de VVE wordt € 11.900 compensatie ontvangen. De geschatte kosten zijn 
nu hiermee gelijk gehouden. Per saldo voor  jeugdzorg in deze actualisatie geen extra kosten.

5. Vervoer, WMO en Fonds samenleving initiatieven

De kosten voor vervoer waren al ingeschat als n meevaller van € 33.000, dit wordt nu bijgesteld 
naar € 39.000. Het leerlingenvervoer is duidelijk, maar het doelgroepenvervoer is nog gebaseerd 
op een inschatting.

Er was ook rekening gehouden met een minder kosten vanuit het fonds samenleving initiatieven, 
zijnde € 25.000. Deze schatting is niet gewijzigd.

Er was niet rekening gehouden met gederfde inkomsten vanuit de eigen bijdrage WMO. Hiervoor 
is € 25.000 minder inkomsten opgenomen in de analyse.



6. Bijdragen aan verbonden partijen

Voor de verbonden partijen was rekening gehouden met extra bijdragen aan RWA/Amfors, € 
21.000, GGD € 63.000 en de VRU € 40.000. 
De GGD en de VRU ontvangen rechtstreeks hun compensatie vanuit het rijk. De compensatie die 
we ontvangen voor het WSW wordt geheel doorgeven aan RWA/Amfors. Per saldo betekent dit 
geen financieel effect n.a.v. de verbonden partijen voor de gemeente Leusden.

7. Steun non-profit

Dit betreft een lastig in te schatten onderdeel. Het is nog niet duidelijk welke non-profit 
organisaties zich gaan melden voor een continuiteitsbijdrage en welke bedragen daaraan worden 
toegekend. Op het moment van schrijven is met een aantal subsidie-relaties wel contact hierover. 
De besluitvorming zal formeel in 2021 plaatsvinden, nadat  het boekjaar 2020 van de subsidie-
relatie is afgesloten. Dit ten behoeve van de maatwerk beoordeling. In zeer urgente situaties kan 
uiteraard worden afgeweken.

Voor deze kostenpost worden, door bovenstaand, vooral kosten verwacht in 2021 die betrekking 
hebben op 2020. 

Voor het zwembad is een indicatief bedrag opgenomen van € 284.000. Deze bijdrage is sterk 
afhankelijk van de rijksbijdrage voor zwembaden en blijft hierdoor voorlopig nog erg onzeker. Voor 
alle overige mogelijke ondersteuningsvragen, onvoorziene posten, kwijtschelding en kosten in 
2021 of die doorschuiven naar 2021 is een bedrag van  € 405.000 aangehouden. Dit bedrag is 
gebaseerd op het totaalbedrag van de twee steunpakketten, zijnde € 615.000 minus de reeds 
aangewende bedragen, zijnde € 210.000. Hierdoor blijft deze compensatie enerzijds beschikbaar 
voor het beoogde doel en anderzijds, in het geval van een restbedrag, ook beschikbaar om kosten 
te dekken die niet worden gecompenseerd. 

8. Bedrijfsvoering 

Voor extra bedrijfsvoeringkosten was rekening gehouden met € 204.000. Is deze analyse is dit 
naar beneden bijgesteld naar € 117.000. Bij nader inzien zijn de extra kosten voor BOA’s             
(€ 68.000) en inhuur frontoffice (€ 35.000) niet nodig. Het is gelukt de extra werkzaamheden 
binnen de formatie op te vangen. Ook de extra inhuur binnen het sociaal domein bleef vooralsnog 
beperkt tot € 17.000 (i.p.v. € 35.000). Voor de uitvoeringskosten communicatie blijken meer 
middelen nodig € 62.000 t.o.v. de € 25.000 die eerder was geschat. De voor- en nadelen van 
huisvestingskosten vallen tegen elkaar weg. Het thuiswerken is gefaciliteerd binnen de bestaande 
middelen. Voor het digitaal vergaderen voor de raad waren wel extra middelen nodig, zijnde         
€ 19.000.

9. Compensatie 

De steunpakketten 1 en 2 zijn eerder toegelicht in het memo septembercirculaire.

De compensatie voor de Sociale Werkplaats (WSW), zijnde € 114.000, wordt in zijn geheel 
doorgestort aan RWA/Amfors en is hierdoor geen onderdeel van compensatie voor Gemeente 
Leusden. Anderzijds zijn er ook geen kosten voor dit onderdeel.

De opschalingskorting 2020 en 2021 heeft het kabinet geschrapt als onderdeel van het 
aanvullende steunpakket Corona. Voor deze maatregel is geen specifiek inhoudelijke 
bestemming. Uit de Corona analyse blijkt dat de huidige compensatieregelingen niet voldoende 
zijn om de verwachte kosten te dekken, waardoor het nu toch nodig blijkt deze voordelen toe te 
voegen aan de egalisatiereserve Corona. 


