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Geacht college, 
 
Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het 
kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en 
financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen.  
 
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het 
kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van 
de financiële gevolgen van de coronacrisis.  
Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 
januari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35420, nr. 217)1 en het 
aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 
2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, nr. 988)2. Bij de bepaling 
van de besteding van het laatstgenoemde steunpakket verzoek ik u om, in lijn 
met de gedachte van de brief van het kabinet, indien van toepassing, in het 
bijzonder aandacht te hebben voor het stedelijke vernieuwingsgebied in uw 
gemeente. Daarnaast was bij de decembercirculaire nog niet de verdeling van de 
beschikbaar gestelde middelen bekend met betrekking tot de afvalinzameling, 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die 
het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor 
het welbevinden van de jeugd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 25295, 
nr. 771)3. De bijlage bij deze brief bevat, vooruitlopend op de meicirculaire 2021, 
informatie over het financiële effect van deze middelen voor individuele 
gemeenten voor zover de middelen via het gemeentefonds beschikbaar worden 
gesteld. De bevoorschotting zal conform de informatie in de bijlage met ingang 
van de betaalmaand april 2021 worden aangepast.  
 
Ik vertrouw erop dat de bijlage voor u de benodigde informatie biedt over wat de 
aanvullende compensatiemaatregelen voor uw gemeente betekenen.  
 

                                                
1 Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
3 Stand van zakenbrief COVID-19 | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Hoogachtend,  
 
Mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
 
  
  


