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Coronapakket, aanvullende informatie

Afgelopen donderdag, 10 juni, stond de presentatie van het coronapakket geagendeerd voor
de Uitwisseling. Door technische mankementen en tijdsdruk kwam dit niet voldoende uit de
verf. Via dit memo willen we u aanvullend informeren.
De coronapandemie vraagt veel van de samenleving. De gevolgen zijn door sommige
groepen in de samenleving niet eenvoudig op te vangen. Met het coronapakket willen we op
korte termijn een positieve impuls geven aan de samenleving om de negatieve gevolgen van
corona te verminderen en te zorgen dat de samenleving beter uit de coronacrisis komt. In
de bijlage is weergegeven welke impulsen we willen inzetten, voor welke doelgroep en met
welk effect. Ook is aangegeven welk bedrag daaraan gekoppeld is.
Vanuit het Rijk wordt geld via steunpakketten en regelingen verstrekt. Voor een deel komt dit
geld rechtstreeks ten goede aan de betreffende doelgroepen of sectoren (bijvoorbeeld
onderwijs). Daarnaast ontvangt de gemeente steunpakketten waarmee ze gecompenseerd
wordt voor (een deel van de) extra uitgaven of inkomstenderving door corona. Dit
coronapakket komt naast deze steunpakketten en regelingen en is specifiek voor die
groepen die hard geraakt worden en voor wie mogelijkheden ontbreken om met beperkte
stimulansen de gevolgen te verzachten. Bij diverse partijen in de samenleving is gevraagd
welke groepen in de samenleving extra ondersteuning nodig hebben en welke impulsen
daarbij op korte termijn kunnen helpen. Op basis van deze input is het coronapakket
samengesteld.
Het Coronapakket wordt gedekt uit de egalisatiereserve Corona, waarin de middelen uit de
steunpakketten van het rijk en de opschalingskorting is gestort. Uit de egalisatiereserve kan
€ 205.000 verantwoord worden vrijgespeeld voor het pakket. Het rijk heeft in de
steunpakketten specifieke compensatiegelden voor cultuur beschikbaar gesteld. Dit is één
van de redenen dat daarnaast, vanuit de in de steunpakketten aangegeven middelen voor
cultuur, € 80.000 is vrijgemaakt voor de impulsen voor cultuur.
In het pakket is op dit moment voor € 183.000 aan impulsen opgenomen; er resteert nog
€ 22.000 vrije ruimte. Deze ruimte willen we inzetten wanneer we nieuwe urgente noden
signaleren die door Corona veroorzaakt worden en die niet op een andere manier
gefinancierd kunnen worden. Daarvoor maken we in september en december opnieuw de
balans op. Ook middelen die vrijvallen als impulsen in het Coronapakket een andere dekking
kunnen krijgen of niet volledig nodig zijn, worden dan meegenomen. Wij informeren u dan
over de voortgang en de impulsen die aan het pakket worden toegevoegd.
Omdat de tijd om vragen te stellen afgelopen donderdag erg kort was, en u nog geen kennis
had kunnen nemen van het overzicht in de bijlage, zijn wij graag bereid om donderdagavond

na afloop van de Informatieronde uw vragen te beantwoorden. Van 22.30- 23.00 uur is
daartoe de gelegenheid.
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