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Onderwerp: Raadsbrief stand van zaken coronacompensatie 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Onze gemeente heeft bij de september- en decembercirculaire 2020 middelen ontvangen voor de 
jaren 2020 en 2021 als compensatie voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Met deze brief 
willen wij u informeren over de huidige stand van zaken van de coronacompensatie middelen. 
 
Het huidige beeld is dat de beschikbare coronacompensatie toereikend is om alle extra corona 
gerelateerde kosten van 2020 die bekend zijn te kunnen dekken. Ook voor 2021 lijken de 
beschikbare middelen voorlopig voldoende, hoewel we daar nog met onzekerheden te maken 
hebben. We verwachten dat er in de loop van 2021 nieuwe aanvragen en voorstellen zullen worden 
ingediend om aanspraak te maken op de beschikbare middelen. Daarnaast is de verwachting dat er 
zich onvoorziene kosten zullen voordoen. Verder heeft het Rijk onlangs bekend gemaakt nog extra 
coronacompensatie middelen voor 2021 beschikbaar te stellen aan gemeenten. 
 
De stand van zaken 
 
1. Coronacompensatie middelen voor 2020 
De gemeente Midden Groningen heeft in 2020 een totale compensatie ontvangen van €2.470.000. 
Deze middelen zijn binnengekomen via de algemene uitkering en zijn dus niet geoormerkt. 
Ondertussen is een groot deel van de coronacompensatie voor 2020 gealloceerd. De 
coronacompensatie middelen zijn beschikbaar gesteld voor onder andere: 

 Compensatie voor culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen en andere 
sociaalmaatschappelijke organisaties in de gemeente Midden-Groningen voor hun 
inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis; 

 (Gedeeltelijke) kwijtschelding van huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties als 
compensatie voor sportverenigingen en andere gebruikers van de accommodaties. 

 Uitvoering van vroegsignalering van schulden en ondersteuning aan ondernemers met 
schulden; 



   

 Pagina: 2 van 3 

 Datum:  

 Zaak: 2021-004168 

 Extra inzet van BOA’s; 
 
Aan deze raadsbrief is een uitgebreid en geactualiseerd overzicht bijgevoegd van de beschikbare 
coronacompensatie middelen en hoe deze besteed zijn. Op de laatste pagina van dit memo is een 
gecomprimeerde weergave opgenomen. Uit de bijlage blijkt dat de resterende coronacompensatie 
middelen voor 2020 toereikend zijn om alle extra kosten die bekend zijn te kunnen dekken. Er 
komt een voorstel om de resterende middelen van 2020 geheel of gedeeltelijk mee te nemen naar 
2021, uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming van uw raad bij de jaarrekening 2020.   
 
2. Coronacompensatie middelen voor 2021 
Voor het jaar 2021 hebben we tot dusver een bedrag van € 1.405.000 als coronacompensatie 
ontvangen van het Rijk. Onlangs heeft het Rijk bij de maartcirculaire bekend gemaakt nog 
additionele middelen aan gemeenten beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de 
coronacrisis. Voor onze gemeente komt een aanvullend bedrag beschikbaar van circa € 1.164.813 
o.a. bedoeld voor compensatie van extra kosten op het gebied van afvalinzameling, bestrijding 
eenzaamheid ouderen, het welbevinden van de jeugd, extra begeleiding kwetsbare groepen en de 
TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). 
 
Voor 2021 lijken de beschikbare middelen voorlopig voldoende, hoewel we daar nog met 
onzekerheden te maken hebben. Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder: 

 Nieuwe informatie van de Rijksoverheid. De landelijke overheid heeft diverse regelingen 
opgesteld, waarvan de details soms pas langzaam en in stappen bekend worden gemaakt;  

 Er duiken nieuwe vragen om hulp of ondersteuning op uit de samenleving waar wij als 
gemeente nog niet van op de hoogte waren; 

 Sommige effecten van corona en de daaraan gerelateerde kosten worden pas op lange 
termijn zichtbaar; 

 Het is onduidelijk hoelang de coronacrisis voortduurt en de coronamaatregelen actief 
blijven. 

 
Om bovengenoemde redenen is het onmogelijk om alle financiële gevolgen van corona nu al in 
beeld te krijgen. We houden op zorgvuldige wijze een totaaloverzicht bij van de beschikbare en 
geclaimde middelen, zodat nieuwe voorstellen en aanvragen in deze context kunnen worden 
beoordeeld. 
 
De 2021 coronacompensatie middelen zijn vrijgemaakt voor onder andere: 

1. Re-integratie van bijstandsgerechtigden. Onze gemeente heeft als onderdeel van de 
coronacompensatie middelen extra geld ontvangen om de reguliere dienstverlening op peil 
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt; 

2. Tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval als 
gevolg van corona en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het 
inkomen; 

3. Ondersteuning bieden aan zelfstandigen die problemen hebben om hun huidige bedrijf in 
coronatijd economisch rendabel te maken en zich daarom moeten heroriënteren op 
aanvullende en/of andere activiteiten.  

 

Zoals gezegd bevat de bijlage van dit memo een volledig overzicht van alle ontvangen en geclaimde 
coronacompensatie (tot zover bekend). De tabel hieronder geeft een gecomprimeerde weergave 
van de bijlage. Uit de tabel blijkt dat de resterende coronacompensatie toereikend is om alle 
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voorstellen die momenteel bekend zijn te kunnen dekken.  
 
Tabel 1: Gecomprimeerde weergave coronacompensatie middelen 

  Coronamiddelen 2020 (in €) Coronamiddelen 2021 (in €) 

Totaal beschikbaar (inclusief 
maartcirculaire) 

2.470.000 2.569.813 

Extra coronakosten zover 
momenteel bekend 

-2.264.500 -1.329.000 

Totaal resterend 205.500 1.240.813 

 
 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
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