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Advies
1. Kennis nemen van stand van zaken:

a. Impact corona op de bedrijfsvoering;
b. Gemeentelijke belastingen;
c. Ondersteuning ondernemers;
d. Gemeentelijke accommodaties
e. Cultuurorganisaties
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Het college besluit:
1. Geen verdere uitstel van betaling meer te verlenen voor overige gebruikers gemeentelijke gebouwen;
2. Geen kwijtschelding van huur te verlenen aan Baptistengemeente Het Gooi;
3. Voorschot Stichting Huizer Botters en Huizer Museum beoordelen o.b.v. stand per 1 oktober 2020 en indien 

nodig herzien. De ondersteuning in 2021 voort te zetten en bekostigen uit de Rijksregeling 2021;
4. Voorgesteld wordt om de concessieafdracht, € 18.613,22, van ESH media voor de periode maart t/m mei 

kwijt te schelden. Met ESH en Exterion een betalingsregeling treffen voor de concessieafdracht 2020;
5. De stichting kinderboerderij De Warande financieel te ondersteunen en een voorschot verstrekken van 

€9.150;
6. De kosten voor beschermingsmiddelen van € 749,11 aan de Reddingsbrigade/Strandwacht te vergoeden;
7. De Sportadviesgroep de volledige kosten van de noodopvang te compenseren, € 4.165;
8. In 2021 organisaties van gesubsidieerde evenementen tegemoet te komen in onvermijdbare kosten 

vanwege annulering door coronamaatregelen van een gesubsidieerd evenement indien voldaan is aan de 
gestelde voorwaarden;
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Gemeente Huizen

Toelichting:

24-9-2020/BW voorstel 2e coronarapportage vrs 2Zie voor nota: vervolgvel

De beleidsmedewerkers investeren nog steeds veel tijd aan het onderhouden van contacten met 
verenigingen en ondernemers.

Binnen de afdeling maatschappelijke ondersteuning is vanwege een verwachtte toename van 
uitgestelde aanvragen extra personeel ingezet. De uitgestelde aanvragen zijn deels uitgebleven. De 
aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand laten voorlopig nog een lichte stijging zien maar 
volgen daarmee niet de landelijke voorspellingen. Naarmate er meer faillissementen komen en met de 
herziene voorwaarden voor de TOZO per 1 oktober is de verwachting dat deze aanvragen nog zullen 
gaan toenemen. De aanvragen binnen de WMO, met name huishoudelijke hulp, laten een forse 
stijging zien. Hierbij is niet duidelijk of dit komt door uitgestelde vraag door corona of dat het de 
voortzetting van de trend is die al aanwezig was. Bij de Jeugd is nog geen grote stijging zichtbaar. De 
landelijke voorspelling is dat de toename van aanvragen nog moet komen. Er heeft een klein stukje 
compensatie plaatsgevonden vanuit het Rijk.

Aanleiding
Het COVID-19 virus houdt de wereld nog steeds in zijn grip. In de 1® tussenrapportage is een eerste 
stand van zaken weergegeven en heeft u een aantal besluiten genomen. Met de 2® tussenrapportage 
geven wij u een beeld hoe de stand van zaken is per 21 september 2020.

Kaders
Rijksmaatregelen COVID-19
Rijkscompensatieregelingen COVID-19
Het nieuwe werken

Argumentatie
Adviespunt 1. Kennis nemen van stand van zaken

a. Impact corona op de bedrijfsvoering
De aanpassing van de ambtelijke organisatie naar thuiswerken is het “nieuwe normaal" geworden. 
Medewerkers zijn met enige regelmaat op de werkplek in het gemeentehuis aanwezig maar werken 
vooral thuis. De organisatie past zich de komende periode verder aan op het “nieuwe normaal’ omdat 
dit aansluit bij het gemeentelijk beleidskader van “Het nieuwe werken” wat door corona versneld en 
min of meer opgelegd is. Komende periode zijn er de volgende ontwikkelingen:

Beeldschermen voor thuiswerk worden op aanvraag verstrekt. Kosten worden, zolang het 
mogelijk is, meegenomen in de opgave aan het Rijk.
Vervanging vaste telefonie naar mobiele telefonie. In verband met de vervanging van de 
telefooncentrale in 2020/2021 worden vooruitlopend op de vervanging van de vaste telefoons 
de medewerkers uitgerust met een mobiele telefoon. Hierdoor wordt de bereikbaarheid 
verbeterd en is inzet van de privé mobiele telefoon niet meer nodig. 
Vaste woon-werk vergoeding wordt per 1 oktober omgezet naar een flexibele vergoeding. 
Reiskosten dienen gedeclareerd te worden wanneer men naar het gemeentehuis komt. 
Beleidsregels t.a.v. thuiswerken inclusief vergoedingen regeling worden uitgewerkt.

b. Gemeentelijke belastingen
In Algemene zin geldt voor de invordering van gemeentelijke belastingen dat de lijn van het Rijk wordt 
gevolgd en dat de gemeente Huizen zich ten aanzien van de belastingen en invordering coulant 
opstelt.

Ondernemers konden uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden. Na 
ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt; 
Voor openstaande aanslagen zijn in de eerste week van juni kosteloze herinneringen 
verzonden. In deze periode werden normaliter aanmaningen verzonden met kosten; 
Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers; 
De invorderingsacties met (aanmanings)kosten zijn verschoven van mei naar augustus; 
De invorderingsrente is verlaagd van 4% naar 0,01%;



-3-

Zie voor nota: vervolgvel 24-9-2020/BW voorstel 2e coronarapportage vrs 2

47
259

aantal 
772
555

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

€ 19.705 
€117.704

Huidige stand van zaken
Verloop van de invordering is als volgt; 

Omschrijving
Verzending aanmaningen
Herinnering voorafgaande aan het 
dwangbevel 
Verleend uitstel van betaling 
betalingsregelingen

* Openstaande bedragen is exclusief de automatische incasso

Met ondernemers die hebben aangetoond dat betalingsproblemen voortvloeien uit de getroffen corona 
maatregelen wordt uitstel verleend tot 1 december waarbij via mediation vanuit ons incassobureau 
Cannock Chase Public gezocht wordt naar een mogelijke oplossing.
Op dit moment kan niet gesteld worden dat de invorderingsresultaten wezenlijk achterlopen bij 
eerdere jaren. In een later stadium worden de effecten wel verwacht.

De voorlopige aanslagen in de toeristenbelasting zijn niet in april maar in augustus 2020 
opgemaakt, en verlaagd tot 50% van het gebruikelijke bedrag (definitieve aanslag volgt op 
basis van aangifte in het eerste kwartaal 2021) Vanuit het Rijk is een compensatie bedrag 
toegekend;
De facturen marktgelden zijn in augustus verzonden in plaats van in april 2020; 
Met toepassing van de hardheidclausule zijn horecaondernemers in 2020 niet belast in de 
precarioheffing voor terrassen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 14.500,-. Vanuit het Rijk 
is een compensatiebedrag toegekend.

datum 
22-8-20
12-9-20

Bedrag* 
€369.011 
€ 258.252

c. Ondersteuning ondernemers
Vanuit de Rijksregelingen vindt er financiële ondersteuning plaats voor getroffen ondernemers. Na de 
twee eerdere noodpakketten is er een nieuw pakket die loopt van 1 oktober 2020 tot in 2021 en is 
gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. De voorwaarden van het 3® 
noodpakketzijn gewijzigd waardoor minder ondernemers hiervoor in aanmerking komen. 
Onderstaand een overzicht van de Rijksregelingen:

NOW - Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid loopt via het UWV
- TOZO - Tijdelijke overbrugging regeling zelfstandig ondernemers loopt via het Noodloket zie 

voor actuele stand van zaken onderstaand.
- TVL - Tegemoetkoming vaste lasten Loopt via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

De NOW, TOZO en TVL zijn, met gewijzigde voorwaarden, verlengd t/m 30 juni 2021.
NL leert door - Kosteloze ontwikkelingsadviezen en (online) scholing. Dit betreft een 
voortzetting van de huidige subsidieregeling. De regeling heeft voor 2020 het maximum aantal 
inschrijvingen bereikt en is weer beschikbaar in 2021. Aanvragen voor 2021 kan tot 1 maart 
2021.
Coronakrediet en garanties: Dit betreft de regelingen Borgstelling MKB kredieten (BMKB), 
Garantie ondernemersfinanciering (GO), Klein krediet corona (KKC) en Qredits.

- Belastingmaatregelen: uitstel van betaling tot max 31-12-2020, verlaging invorderingsrente tot 
31-12-2021 en ruime betalingsregeling ( 2 jaar) vanaf 1-1-2021.

Verder is er aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen te weten sociale ondersteuning en 
investeringsmaatregelen.
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Met ondernemers wordt blijvend gezocht naar creatieve oplossing om de economie te stimuleren.
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Gemeente Huizen 
-vetvolgblad-

Lokaal uitvoering Tozo - gemeente Hilversum
Bijgaand de verwerkte betalingen tot en met 15 september.

d. Gemeentelijke accommodaties
Gebruikers gemeentelijke sportaccommodaties
Op 9 juni jl. heeft u besloten om de huren/erfpacht van sportverenigingen en - stichtingen over de 
periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden. Deze kwijtscheldingen hebben kort daarna 
plaatsgevonden, al voordat de landelijke beleidsregel 'tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties COCID-19 (TVS)’ van kracht werd. Deze vlotte afhandeling is zeer gewaardeerd 
door de verenigingen. Ook de sportverenigingen, zoals de zwemvereniging, die huren van derden

Voor meer informatie zie ook https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele- 
reqelinqen

Lokale maatregelen
Naast de Rijksregelingen zijn er door de gemeente Huizen activiteiten uitgevoerd dan wel voortgezet 
naar aanleiding van eerdere besluitvorming:

Algemeen beeld ondernemers
Duidelijk is dat diverse sectoren het erg zwaar hebben (toerisme, recreatie, cultuur, sport, sierteelt en 
detailhandel). Ook is gebleken dat de krimp in de regio Gooi en Vechtstreek met 8% a 10% 
aanmerkelijk is. Toch valt het aantal faillissementen tot op heden mee. Ook stijgt het aantal werklozen 
minder snel dan vooraf verwacht. Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat de druk o.a. in 
winkelcentra weer toeneemt. Wat de gevolgen op langere termijn zijn moet bezien worden.

Zondagsopenstelling voor supermarkten (tijdelijk) verruimd
Venstertijden (tijdelijk verruimd)
Structureel contact met ondernemers (1 keer per 2 weken/ zo nodig vaker) 
Uitstel van belastingen en vorderingen/ betalingsregelingen (ten tijde van Corona) 
Bevoorschotting subsidies (indien verzocht)
Facturen spoedig betalen
Aangepaste warenmarkt
Tijdelijk vaker reinigen en ledigen prullenbakken
Promotie (o.a.) koop lokaal / beschikbaar stellen website voor lokale (niet commerciële) 
initiatieven
Voorzetten verruimd gebruik terrassen
Incidenteel beschikbaar stellen raadzaal aan ZCH voor vergadering
Bezien mogelijke campagne voor omscholing naar werk

betaalde TOZO 
uitkeringen

8.733.617,00
707.259,26

1.019.729,68
3.167.674,28
1.280.316,10
2.197.537,97
6.020.972,27

gemiddeld 
krediet

8.901,45
9.094,20
8.267,18
8.495,66

10.073,00
9.356,07
8.811,70

Betaalde
TOZO 
Kredieten

916.849,50
45.471,00

140.542,00 
297.348,00
171.241,00
271.326,00
528.702,00

gemiddelde 
prijs per 
persoon

4.004,41
3.907.51
3.819,21
3.969.52
4.064,50
3.896,34
4.087,56

aantal
2.181

181
267
798
315
564

1.473

Gemeente
Hilversum
Eemnes
Blaricum 
Huizen 
Laren 
Wijdemeren
Gooise Meren

aantal 
kredieten

103
5

17
35
17
29
60
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Besluitpunt 1: Voorgesteld wordt geen uitstel van betaling meer te verlenen. 
Besluitpunt 2: Baptistengemeente Het Gooi geen kwijtschelding van de huur te verlenen.

heeft de gemeente gecompenseerd als aantoonbaar kon worden gemaakt dat zij geen kwijtschelding 
hebben verkregen van de verhuurder. Deze kosten kan de gemeente ook verhalen via de TVS. 
De gemeente dient op grond van de TVS tussen 15 september en 15 oktober 2020 een aanvraag in 
bij de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Voor verenigingen met een eigen accommodatie is er de beleidsregel tegemoetkoming 
amateursportorganisaties COVID-19 (TASO). In tegenstelling tot de TVS (huurcompensatie), is deze 
regeling ook bedoeld voor alle sportverenigingen met een eigen accommodatie. Verenigingen kunnen 
tussen 1 september en 4 oktober 2020 een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen (DUS-I). De regeling loopt dus niet via de gemeente.

Gebruikers gemeentelijke gebouwen: Hobby en goede doelen
Voor gebruikers van gemeentelijke gebouwen m.b.t. hobby en goede doelen heeft kwijtschelding van 
de huur plaatsgevonden, mits aangetoond kon worden dat er geen winstoogmerk is. Bijvoorbeeld de 
Gooische Fotoschool. Ook deze kwijtscheldingen hebben kort na het collegebesluit plaatsgevonden.

Overige gebruikers gemeentelijke gebouwen
Voor deze groep gebruikers heeft u besloten geen kwijtschelding te verlenen omdat ze vallen binnen 
de landelijke algemene regelingen of worden ondersteund door een landelijke organisatie. 
De meeste huurders hebben inmiddels de huur voldaan. Voor 1 huurder is nog uitstel van betaling tot 
1 oktober. Geadviseerd wordt om geen uitstel van betaling meer te verlenen maar een andere 
betalingsregeling te treffen die gericht is op het betalen van de factuur.
Baptistengemeente Het Gooi (huurder in verenigingsgebouw De Baat aan de IJsselmeerstraat 3B) 
vraagt om kwijtschelding van de huur voor de periode maart t/m mei. Geadviseerd wordt om de 
Baptistengemeente geen kwijtschelding te verlenen omdat zij ondersteund worden door een landelijke 
organisatie. De Baptistengemeente beroept zicht op het feit dat wij als gemeente de kwijtgescholden 
huur zouden kunnen verhalen op het Rijk. De ondersteuning van het Rijk is gericht op het in stand 
houden van lokale voorzieningen en het in stand houden van de dienstverlening. Aan geen van deze 
voorwaarde voldoet de Baptistengemeente. Tevens is niet met zekerheid te stellen dat de 
inkomstenderving voor gemeente volledig worden gecompenseerd. Vanuit de jaarrekening 2019 van 
De Baptistengemeente Het Gooi is zichtbaar dat zij over voldoende liquide middelen en reserves 
beschikken om te voldoen aan hun huur verplichting.

Bij overschrijding van het subsidieplafond ter waarde van € 44,5 miljoen wordt door middel van loting 
van de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke aanvragen worden 
gehonoreerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade 
geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Om de 
verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 
diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de 
amateursport. Toch hebben veel verenigingen schade geleden. Om deze schade te compenseren, is 
de TASO opgesteld.
In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die in de periode van
1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de 
maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.
Er kan voor 2 perioden subsidie worden aangevraagd: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en 
met 31 augustus 2O2O.De tegemoetkoming (per periode) is afhankelijk van de doorlopende lasten van 
de aanvrager en bedraagt:
bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1500: € 1500; 
bij doorlopende lasten van € 1501 t/m € 2500: € 2500; 
bij doorlopende lasten van € 2501 t/m € 3999; € 3500.
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Besluitpunt 4: Voorgesteld wordt om de concessieafdracht van ESH media voor de periode 
maart t/m mei kwijt te schelden. Met ESH en Exterion een betalingsregeling te treffen voorde 
concessieafdracht 2020.

Besluitpunt 3: Voorschot Stichting Huizer Botters en Huizer Museum beoordelen o.b.v. stand 
per 1 oktober 2020 en indien nodig herzien. De ondersteuning in 2021 voort te zetten en 
bekostigen uit de Rijksregeling 2021.

Kinderboerderij “de Warande”
Stichting kinderboerderij “de Warande heeft financiële ondersteuning gevraagd vanwege de volledige 
sluiting als gevolg van de Lock down. Hierdoor zijn er 3 maanden geen inkomsten geweest. Het 
bestuur heeft aangegeven dat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn voor voortzetting van 
de stichting. Er heeft recent een onverwachte bestuurswisseling plaatsgevonden vanwege het 
overlijden van 2 bestuursleden en er wordt momenteel druk gewerkt aan het op orde krijgen van de 
financiën. De kinderboerderij vervult een maatschappelijke functie binnen de gemeente Huizen

Via het gemeentefonds heeft de gemeente voor 2020 middelen ontvangen voor de ondersteuning van 
Lokale culturele voorzieningen. Uit deze middelen kunnen de voorschotten bekostigd worden. De 
definitieve toekenning van het voorschot zal worden vastgesteld in 2021. De stichtingen dienen 
hiervoor hun jaarcijfers aan te leveren. Om te voorkomen dat de stichtingen in het najaar in de 
problemen komen wordt voorgesteld om de financiële stand van zaken per 1 oktober op te vragen en 
te bepalen of het voorschot voldoende is. Vanuit het Rijk zijn er voor 2021 wederom middelen 
beschikbaar gesteld voor de instandhouding van de lokale culturele voorzieningen

Overige verzoeken financiële compensatie
Abri’s en Reclameborden
In Huizen zijn er 3 partijen die Abri’s en Reclameborden verzorgen: NPB lichtmast reclame, Exterion 
Abri’s en ESH AO borden. Zowel Exterion als ESH hebben een coulanceregeling gevraagd vanwege 
de teruglopende reclame inkomsten. Na beoordeling van de contracten en de aanbestedingswet en 
het inwinnen van advies bij NABB kan gesteld worden dat voor Exterion een betalingsregeling kan 
worden getroffen waarbij de concessierechten van 2020 voor een halfjaar voldaan moeten worden in 
2020 (1® en 4® kwartaal) en de andere helft verdeeld over 12 gelijke delen in 2021. Hiermee wordt de 
concessieafdracht verspreidt over 2 jaar en daarmee de financiële druk verdeeld voor de 
onderneming. NPB heeft geen verzoek ingediend zij krijgen nog de facturen vanuit de gemeente. ESH 
media ondersteund, in afwijking van de andere twee partijen, de lokale evenementen met hun 
campagnes door tegen alleen de productiekosten van de posters in rekening te brengen. Hiermee 
vervullen zij een lokaal maatschappelijk belang waar de lokale (vrijwilligers)organisaties afhankelijk 
van zijn. ESH heeft de concessieafdracht van het 1® kwartaal voldaan. Voorgesteld wordt om de 
concessieafdracht van ESH media voor de periode maart t/m mei kwijt te schelden en de afdracht 
voor het 3e en 4e kwartaal te verdelen over 15 gelijke perioden in 2020 (3) en 2021 (12).

e. Cultuurorganisaties
Stichting Huizer Botters (SHB);
In juni heeft B&W besloten om een voorschot te verstrekken aan de SHB van € 50.000 vanwege 
gederfde inkomsten. Na verrekening van de huurnota voor de periode Maart t/m Juni was het bedrag 
gesteld op € 38.500. Het definitieve verzoek voor het voorschot is op 3 september ontvangen van de 
SHB.
Huizer Museum:
Na herhaaldelijke verzoeken heeft het Huizer Museum Op 3 augustus een verzoek voor financiële 
ondersteuning ingediend. De hoogte van de aanvraag was € 8.695. Gebleken is dat het Huizer 
Museum een aanvraag kan indienen voor een financiële tegemoetkoming van € 9.400 uit het 
provinciale noodfonds. De bijdrage van de gemeente Huizen wordt hierdoor teruggebracht naar 35% 
cofinanciering te weten € 3.290. Indien er geen toekenning plaatsvindt vanuit de provincie zal het 
Huizer Museum de € 9.400 alsnog als voorschot ontvangen.
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waarvoor ze subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om de kinderboerderij financieel te ondersteunen 
en hiertoe een voorschot te verstrekken van € 9.150, dit komt overeen met de verschuldigde huur van 
maart t/m mei.

Sportadviesgroep
Bij de Sportadviesgroep wordt door de gemeente Huizen de buurtsportcoaches ingehuurd. Hierbij is 
een financieringsstructuur afgesproken waarbij de gemeente 75% van de kosten betaald en de 
Sportadviesgroep voor de overige 25% van de kosten cofinanciering moet regelen. In verband met de 
noodopvang op de scholen in de periode maart t/m mei zijn onder dezelfde condities 500 uur 
buurtsportcoaches ingezet om de scholen hierbij te ondersteunen. Het is niet reëel om de noodopvang 
op scholen onder dezelfde contractuele voorwaarden te bekostigen. De kosten bedragen € 4.165.

Besluitpunt 6: Voorgesteld wordt de kosten voor beschermingsmiddelen van € 749,11 aan de 
Reddingsbrigade/Strandwacht te vergoeden.

Optisport; Exploitant sportcentrum de Meent
Exploitanten van zwembaden en ijsbanen komen in de meeste gevallen in aanmerking voor 
verschillende andere regelingen zoals de TOGS en NOW. Om weer open te mogen gelden 
beperkende COVID-19 maatregelen zoals het maximaal aantal bezoekers. Hierdoor blijven er nog 
altijd significante exploitatietekorten ontstaan. Over een eventuele compensatie van het rijk is 
afgesproken dat hierover vanaf oktober gesprekken plaats zullen vinden tussen VWS directie sport en 
Vereniging Sport en Gemeenten in nauw overleg met VNG. Er moet wel rekening worden gehouden 
dat een eventuele regeling niet eerder dan het vroege voorjaar van 2021 in uitvoering kan worden 
genomen. Het contract met Optisport loopt tot 31 december 2020 en de verwachting is dat het 
contract niet zal worden voortgezet. Er wordt naar gestreefd om de financiële afwikkeling eind 2020 te 
hebben afgerond.

Huizer Reddingsbrigade/Strandwacht
De strandwachten hebben beschermingsmiddelen gekocht vanwege Corona en het te houden 
toezicht op de stranden waar het al in het voorjaar door de Lock down (veel voorzieningen waren 
gesloten) en het mooie weer behoorlijk druk werd. De totale kosten zijn € 749,11

Besluitpunt 5: Voorgesteld wordt de stichting kinderboerderij De Warande een voorschot 
verstrekken van €9.150

Besluitpunt 7: Voorgesteld wordt om de Sportadviesgroep de volledige kosten van de 
noodopvang te compenseren.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Evenementen
De evenementen voor 2020 zijn voor het grootste deel komen te vervallen. Diverse organisaties 
hebben subsidie gekregen voor de onvermijdbare kosten. Deze compensatie kan door gebruik te 
maken van artikel 1.16 van de algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen. 
Ook voor 20121 kunnen de evenementen, waaraan het college en/of raad subsidie heeft verstrekt 
gecompenseerd worden voor gemaakte (annulering)kosten indien als gevolg van coronamaatregelen 
evenementen geannuleerd moeten worden. De kosten worden tot maximaal het toegekende 
subsidiebedrag vergoed. Organisaties dienen bij het aangaan van verplichtingen zoveel als mogelijk 
rekening te houden met een kosteloze annulering, vanwege coronamaatregelen, van het evenement 
tot 1 maand voor de geplande datum om zo gemaakte kosten te beperken.

Besluitpunt 8: In 2021 organisaties van gesubsidieerde evenementen tegemoet te komen in 
onvermijdbare kosten vanwege annulering door coronamaatregelen van een gesubsidieerd 
evenement indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden.
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Zie voor nota: vervolgvel 24-9-2020/BW voorstel 2e coronarapportage vrs 2

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Alternatieven
Niet instemmen met de voorgestelde besluiten.

Financiën
De gemeente Huizen ontvangt via de algemene uitkering bij de juni brief en de september circulaire 
voor 2020 € 889.957 en voor 2021 € 328.912 voor corona compensatie. Compensatie vloeit voort uit 
o.a. de regelingen;

- Vervallen van de opschalingskorting voor 2020 en 2021
In haal en meerkosten Jeugdzorg en WMO;
Compensatie Precario- toeristen- en parkeerbelasting en leges;
Instandhouding Lokale culturele voorzieningen;
Extra toezicht en handhaving;
Compensatie buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.
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Corona lasten en baten t/m 30-6-2020

Lasten Baten

Voorschotten Botters en Huizer Museum 53.290

53.099

Totaal 218.621 0 53.099 104.795

Tegemoetkoming Rijk 889.957

-51.696

Zie voor nota: vervolgvel 24-9-2020/BW voorstel 2e coronarapportage vrs 2

Gemeente Huizen 
-ven/olgblad-

Extra inzet personeel afdeling MO
Terugbetaling Eigen bijdrage kinderopvang
Bijdrage voedselbank
Digitaal platform Zicht op werk

Nog niet verwerkte baten en lasten
Tekort Sijsjesberg vanwege openstelling
Nog te ontvangen compensatie sportregeling
Nog te ontvangen compensatie gemeentelijke kosten 
Kosten van maatregelen na 30-6-2020
Subsidies geannuleerde evenementen na 30-6-2020

last
baat 
baat
last
baat

14.538
10.045

62.960
9.605
7.647

Lasten vanuit (nieuwe} voorstellen:
Personeel Maatschappelijke ondersteuning
Concessieafdracht ESH
Stichting Kinderboederij de Waranda 
Beschermingsmiddelen Strandwacht
Sportadviesgroep

Digitaal vergaderen bestuur
Kosten Thuiswerken: computerschermen + vergoedingen
Kosten maatregelen gemeentehuis/begraafplaats
Kosten corona maatregelen zaterdag markt
Kosten corona maatregelen sportactivering
Campagne gemeente Corona

Precariobelasting terassen
Toeristenbelasting
Subsidies evenementen (incl. annuleringskosten)
Kwijtschelding huren en erfpacht sport
Kwijtschelding huren cultuur
Kwijschelding huren hobby en goede doelen

Saldo Laten en baten 
Nog beschikbaar

Totaal nieuwe voorstellen
Nog beschikbaar

Niet gerealiseerde
Lasten | Baten

92.727
1.883

35.360
156

7.298
10.142

6.932
8.297

862
1.674

325.273
18.613

9.150
749

4.165

671.336
619.641

357.950
261.691
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I. Vos - Wei van

Zie voor nota: vervolgvel 24-9-2020/BW voorstel 2e coronarapportage vrs 2

Financiën
Financieel beleid en beheer,

De instellingen en bedrijven zullen worden geïnformeerd middels een brief of creditfactuur met 
toelichting.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Communicatie
Middels raadsinformatiebrieven is uw raad op de hoogte gehouden over de corona activiteiten en 
maatregelen. Voorgesteld wordt dit collegerapport ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.

Uitvoering en evaluatie
Afhankelijk van de duur van de crisis en de voortvarendheid van het rijk aangaande toegezegde 
regelingen zullen de financiële effecten helder worden bij de rekening 2020 e.v.

Bijlagen
NVT


