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Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden: verdeling
over gemeenten
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Uw kenmerk

Geacht college,
Ik wil beginnen met u, mede namens de staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst, te bedanken voor het feit dat u vanaf het begin van
de coronacrisis de verantwoordelijkheid heeft genomen in de uitvoering van
noodzakelijke maatregelen gericht op het opvangen van de effecten van de
uitbraak. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
Wij realiseren ons dat u extra kosten heeft gemaakt en geraamde inkomsten
heeft misgelopen, zowel op korte als op langere termijn. Dit heeft gevolgen voor
uw financiële positie. Om te voorkomen dat u door de coronacrisis in financiële
problemen komt, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO,
UvW) tot een compensatiepakket besloten. Over de maatregelen uit dit pakket is
de Tweede Kamer geïnformeerd in de brief van 28 mei 2020 (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2019-2020, 35 420, nr. 43)1.
In de meicirculaire gemeentefonds van 29 mei 2020 is het compensatiepakket op
hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de
verdeelwijze van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer
duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket van 28 mei 2020 vindt
plaats via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de
bestaande verdeelsleutels. Hierover is overleg geweest met de VNG. De bijlage bij
deze brief bevat, vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, informatie over
het financiële effect van de maatregelen voor individuele gemeenten.
Het beschikbaar komen van de middelen heeft gevolgen voor de reguliere
bevoorschotting van de uitkering gemeentefonds van gemeenten. De
bevoorschotting zal conform de informatie in deze brief met ingang van de
betaalmaand juli 2020 worden verhoogd.
Ik vertrouw erop dat deze brief de benodigde informatie biedt over wat het
compensatiepakket voor uw gemeente betekent. Ondertussen blijven wij met u in
gesprek over compensatie voor de periode tot 1 juni op het gebied van onder
andere de veiligheidsregio’s en de GGD-en, afvalinzameling en de buurthuizen.
1

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09624&did=2020D20744
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Met betrekking tot het OV zijn er inmiddels op 5 juni 2020 afspraken gemaakt
over een beschikbaarheidsvergoeding (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020,
2020D22323). De uitwerking van de beschikbaarheidsvergoeding loopt via het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Voor de periode na 1 juni trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de
invulling van de nodige maatregelen en om de sociaal-economische crisis het
hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis
van de hogere uitgaven en gederfde inkomsten.
Hoogachtend,
Mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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