
MEMO (L276487)

Aan : Raad 
Cc :
Van : College
Datum : vrijdag 2 juli 2021
Betreft : Vragen SP over Coronapakket

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli werden bij de bespreking van de motie vreemd 
‘Leusdens ondernemers eerst’ door de SP vragen gesteld over het budgetrecht van de raad 
in relatie tot het coronapakket. We hadden deze vragen op basis van de motie niet voorzien 
en willen met deze memo wat extra toelichting geven. 

We willen eerst even terug in de tijd. 9 juli 2020 is bij de Voorjaarsnota via een motie het 
volgende verzoek aan het college gedaan: 

- Een voorstel te doen aan de raad om onze maatschappelijke, culturele en sportieve 
verenigingen zo nodig extra te ondersteunen, bijvoorbeeld door extra uitstel of 
kwijtschelding van betaling

- De raad zo nodig een passend dekkingsvoorstel voor te leggen.
Deze motie heeft het college het afgelopen jaar doorlopend tot uitvoer gebracht door waar 
nodig huur kwijt te schelden of continuïteitsbijdragen toe te kennen en op deze manier de 
belangrijkste financiële nood te lenigen.

In aanvulling daarop is het Coronapakket samengesteld. De wens is, zowel bij raad als bij 
college, om de samenleving goed uit de Coronacrisis te laten komen. Het Coronapakket 
heeft tot doel de samenleving –waar nodig- actief en met korte termijn acties impulsen te 
geven om uit de Coronacrisis te komen. Uit de inventarisaties is gebleken dat hieraan in de 
samenleving ook daadwerkelijk behoefte is en het college heeft nog ruim voor het 
zomerreces hierover duidelijkheid heeft willen geven. Hierdoor kon zowel vanuit de 
ambtelijke organisatie als door partijen in de samenleving al voor de zomer gestart worden 
met voorbereidingen voor uitvoering. O.a voor de plannen in de cultuursector was dit urgent 
omdat de eerste activiteiten al in de zomervakantie staan gepland. Besluitvorming door de 
raad zou zo dicht op het zomerreces hebben plaatsgevonden dat dit vertragend op de 
uitvoering zou hebben gewerkt. Ook hebben wij u in de uitwisseling meegegeven dat het 
Coronapakket een fluïde korte termijnpakket is, dat het doelgericht is, gehaald uit de 
samenleving. Met name door de snelle opvolging van ontwikkelingen is het zaak om er 
bovenop te zitten en op het juiste moment te handelen.

Voor wat betreft de voortvarendheid van het college speelt tevens dat: 
- De middelen voor het Coronapakket middels de egalisatiereserve Corona 

beschikbaar waren;
- De aard van de middelen, de steunpakketten van het rijk, ook passen bij het doel van 

het Coronapakket;
- De steunpakketten ook beogen om gemeenten in deze situatie van crisis snel en 

adequaat te kunnen laten handelen;



 

Tegen deze achtergrond heeft het college vooruitlopend op besluitvorming in de Najaarsnota 
het besluit voor (uitvoering van) het Coronapakket genomen. 
U bent door middel van de Uitwisselingen op de hoogte gebracht van het inhoudelijk 
voorstel, de kosten en de dekking. Het is naar aanleiding van die informatie mogelijk om 
bijstellingen te doen, zoals u ook hebt gedaan met de motie vreemd ‘Leusdense 
ondernemers eerst’. 
In de besluitvorming over het coronapakket op 8 juni in het college is als beslispunt 
opgenomen dat de financiële gevolgen van het voorstel verwerkt worden in 
begrotingswijziging 2021- 1024 welke via de najaarsnota aan de raad ter vaststelling wordt 
aangeboden. 
Wij hebben gemeend hiermee recht te doen aan uw wens met adequate maatregelen te 
komen, ook gelet op de situatie waarin de crisis ons vraagt om met flink meer taken en 
urgentie pragmatisch te handelen. 
Wij zijn als college dan ook van mening dat wij hebben gedaan wat raad en samenleving van 
ons vraagt rekening houdend met de financiële spelregels en met ruimte voor de raad om op 
tijd en waar gewenst te interveniëren. 
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