*Z06DCC9AF15*
Raad van de gemeente Beverwijk /
Gemeenteraad
Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK

Documentnummer
UIT-20-49903 / Z-20-69327

team
Financiën & Control

Beverwijk
24 juni 2020

uw kenmerk/uw brief van

behandeld door
R.J.L. Kortekaas

verzonden
1 juli 2020

Onderwerp
Financiële rapportage coronacrisis
Geachte raadsleden,
Zoals aangekondigd in de brief over het herstelfonds (UIT-20-49826) ontvangt u bij
deze een geactualiseerde rapportage met de financiële effecten van de coronacrisis.
Op basis van nieuwe inzichten zijn de financiële effecten bijgewerkt. Ten opzichte
van de eerdere financiële rapportage (UIT-20-49423) is een prognose toegevoegd.
Naar verwachting is het negatief financieel effect ca. € 0,8 mln op jaarbasis, echter
zonder compensatie vanuit het Rijk. Samengevat is de financiële impact als volgt:

Het Rijk heeft nadere informatie over compensatie voor gemeenten bekend
gemaakt. Het is nog niet helder wat dit betekent voor de gemeente Beverwijk. Medio
juli verwacht het Rijk nadere informatie te verstrekken. Dit wordt in een volgende
rapportage verwerkt, waar mogelijk met concrete bedragen voor onze gemeente.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): 4 bijlagen, allen opgenomen in dit document

Bijlage 1 Financieel overzicht (deel 1: lagere baten)
Vanwege de leesbaarheid is het overzicht gesplitst in twee delen: lagere baten dan begroot (deel 1) en
hogere lasten dan begroot (deel 2). Prognoses zijn met de kennis van dit moment geschat, ongetwijfeld
wijzigen deze nog bij diverse posten. Het blijft een dynamisch overzicht, komende tijd wordt deze op basis
van voortschrijdend inzicht aangepast.
Per onderwerp is een beknopte omschrijving opgenomen. In de toelichting staan de uitgangspunten voor
verwerking in het overzicht. In de meest recht kolom is informatie opgenomen over de verwachte
compensatie vanuit het Rijk. Onderaan deze pagina staat een beknopte verklaring bij de invoer. In bijlage 4
is nadere informatie opgenomen over de compensatie vanuit het Rijk.

Bijlage 1 Financieel overzicht (deel 2: hogere lasten)
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Bijlage 2 Specificatie kosten eigen organisatie
Inleiding
Bij aanvang van de coronacrisis is binnen de gemeente afgesproken dat alle kosten die gerelateerd zijn
aan corona apart worden geregistreerd in de boekhouding.
Toelichting & specificatie
Tot op heden is voor € 169.500 aan kosten geregistreerd die verband houden met corona. Een groot deel
van deze kosten (€ 131.300) was anders ook gemaakt en is begroot. Echter staat daar nu als gevolg van
corona geen prestatie tegenover (niet verreden ritten). Het resterende deel (€ 38.200) zijn kosten die
normaliter niet gemaakt zouden zijn. Deze kosten zijn in het totaal financieel overzicht opgenomen als
negatief effect op de begroting. Zie onderstaande tabel voor een specificatie.
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Bijlage 3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Inleiding
Nadere cijfers en informatie over de financiële gevolgen van de Tozo-regeling zijn hier opgenomen. Tozo is
een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De
regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een
lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Toelichting & specificatie
Onderstaande tabel geeft inzage in het aantal uitbetalingen en de bijbehorende financiële omvang van
beide onderdelen volgens de Tozo-regeling. Aangezien alle uitkerings- en uitvoeringslasten volledig door
het Rijk worden gecompenseerd, heeft de omvang van het aantal uitbetalingen geen impact op het begrote
resultaat van de gemeente. De tot op heden toegekende compensatie vanuit het Rijk is indicatief voor de
hoogte van de verwachte uitbetalingen.
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Bijlage 4 Toelichting compensatie
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de afgelopen weken op diverse
wijzen gecommuniceerd over compensatie. Onder meer via de brief over het compensatiepakket
medeoverheden (brief 28 mei) en de meicirculaire. Onderstaand overzicht correspondeert met de meest
rechter kolom uit bijlage 1 en bevat de voornaamste informatie over de compensatie vanuit BZK.
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