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Toelichting:

Aanleiding

Kaders

Argumentatie

Ondersteuning ondernemersa.

De Rijksmaatregelen voor ondernemers zijn verlengd tot en met het 3® kwartaal 2021.

Bijgaand de financiële stand van zaken van 1 Januari 2021 t/m 15 juni 2021

2.403.563,36 475 5.060,13 82.128,00 10 8.212,80

totaal 9.584.042,72 1.913 5.009,95 442.461,00 55 8.044,75

Rijksmaatregelen COVID-IO
Rijkscompensatieregelingen COVID-19

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

Update van de corona besluitvorming gemeente Huizen voorzover deze niet als afzonderlijke 
besluitvorming heeft voorgelegen.

Onderstaand een overzicht van de verlengde 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
- TONK - Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten via gemeenten;
- NL leert door - Kosteloze ontwikkelingsadviezen en (online) scholing. Dit betreft een voortzetting 

van de huidige subsidieregeling. Aanvragen kan tot 30 september 2021.
- Coronakrediet en garanties: Dit betreft de regelingen Borgstelling MKB kredieten (BMKB), Garantie 

ondernemersfinanciering (GO), Klein krediet corona (KKC), Qredits en corona
overbruggingslening.

- Belastingmaatregelen: uitstel van betaling tot max 30-6-2021, verlaging invorderingsrente tot 31-12- 
2021 en ruime betalingsregeling ( max. 5 jaar) start terugbetaling vanaf 1-10-2022.

Voor overige regelingen verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

aantal 
kredieten

26
2
3
6
1
7

gemiddeld 
krediet

7.009,58
7.578,50 

10.052,33 
8.638,00

10.157,00
10.112,14

gemiddelde 
prijs per 
persoon

5.008,02
4.263,15
5.354,78
4.797,47
5.301,26
5.208,50

Gemeente
Hilversum
Eemnes 
Blaricum 
Huizen
Laren 
Wijdemeren
Gooise
Meren

betaalde TOZO 
uitkeringen
2021

3.936.302,46
298.420,39
353.415,76

1.199.366,48
429.401,67
963.572,60

aantal
786

70
66

250
81

185

Betaalde
TOZO 
Kredieten
2021

182.249,00
15.157,00
30.157,00
51.828,00
10.157,00
70.785,00
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b. B&W- besluiten corona gerelateerd en nieuwe rijksregelingen

1. lokale belastingen

Het heffen van precariobelasting voor terrassen

In de regio worden initiatieven om ondernemers te faciliteren of ondersteunen besproken en zo 
mogelijk afgestemd. Daarbij zijn er ook gemeenten die eigen steunmaatregelen optuigen. In Huizen 
hanteren wij de lijn dat Rijksvergoedingen beschikbaar zijn als steunmaatregelen voor ondernemers 
en daarnaast vanuit de gemeenten zo veel mogelijk faciliteren, zie hiervoor ook de lokale 
maatregelen. Voor de steunmaatregelen wordt een brede afweging gemaakt waarbij eventuele 
risico’s, precedenten en benodigde capaciteit vs kosten meegenomen worden. Met ondernemers 
wordt de behoefte aan ondersteuning afgestemd er zijn beperkte middelen beschikbaar.

Lokale maatregelen
Naast de Rijksregelingen zijn er door de gemeente Huizen activiteiten uitgevoerd dan wel voortgezet 
naar aanleiding van eerdere besluitvorming:
- Zondagsopenstelling voor supermarkten (tijdelijk) verruimd;

- Venstertijden (tijdelijk verruimd);
- Structureel contact met ondernemers (1 keer per 2 weken/ zo nodig vaker) en faciliteren daar waar 

mogelijk;
- Uitstel van belastingen en vorderingen/ betalingsregelingen (ten tijde van Corona);
- Bevoorschotting subsidies (indien verzocht);
- Facturen spoedig betalen;
- Aangepaste warenmarkt per 1 mei incl. Non-food;
- Tijdelijk vaker reinigen en ledigen prullenbakken;
- Promotie (o.a.) koop lokaal / beschikbaar stellen website voor lokale (niet commerciële 

Initiatieven);
- Voortzetten verruimd gebruik terrassen met beperkte mogelijkheid voor heaters/ overkappingen 

(besluitvorming 26 oktober 2020 waarbij overkappingen daar waar mogelijk en heaters tot 22.00 
uur worden toegestaan);

- Incidenteel beschikbaar stellen raadzaal aan ZCH voor een vergadering (nog geen gebruik van 
gemaakt gezien verscherpte regels);

- In regionaal verband opzetten mobiliteitscentrum (ook wel Gooi en Vechtstreek werkt door) en 
ontsluiten meest relevante informatie naar ondernemers (omscholing naar werk);

- Inzet straatbutlers markt 1 mei.

- Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties (TVS) 2® kwartaal 2021, voorwaarden nog 
niet bekend;

- Tegemoetkoming amateursportorganisties (TASO) 2® kwartaal 2021, indienen vanaf 16-7-2021;
- Instandhouding regionale en lokale culturele infrastructuur 3® kwartaal 2021, indicatie 

meicirculaire 2021 voor Huizen € 107.219. Het definitieve bedrag wordt in de 
septembercirculaire verwerkt.

- 8 april 2021 Instemmen met voortzetting Coronateststraat zolang GGD dit noodzakelijk acht; 
-16 april 2021 Kennisnemen aanvraag en toekenning ZonMW en instemmen met verlenen

incidentele subsidie perspectief voor de jeugd met maatschappelijke dienst tijd (MDT) 2021; 
-16 april 2021 Verlenen ontheffing aan Rederij Scylla/RsR om de MS Emily Brontë tijdelijk als 

hotelboot te laten exploiteren 22 april t/m 10 mei 2021: Rederij heeft aanvraag geannuleerd;
- 22 april 2021 Uitzondering inkoopbeleid meervoudig onderhands aanbesteden busvervoer 

schoolzwemmen aan Eemland reizen schooljaar 2021-2022;
- 28 april 2021 Subsidie koningsdag 2021;
-16 juni 2021 Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020- 

2021;
- 24 juni 2021 Tweede financiële tegemoetkoming provinciaal noodfonds tbv Huizer Museum.
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2. Havengelden buitenlandse ligplaatshouders

3. Kinderboerderij “de Warande”

Besluitpunt 3: Voorgesteld wordt kinderboerderij “de Warande" een voorschot financiële 
ondersteuning van € 7.500 toe te kennen.

Besluitpunt 1: Met toepassing van de hardheidclausule horecaondernemers in 2021 niet te 
belasten in de precarioheffing voor terrassen. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. €15.000 
welke zal worden verwerkt in de eerstvolgende actualisering.

In de gemeentehaven hebben wij 8 Duitse ligplaatshouders en 1 ligplaatshouder uit België. 
Daarvan hebben 2 ligplaatshouders een jaarplaats. Via de mail en telefonisch zijn er verzoeken 
ingediend door onze Duitse gasten, waarvan er één al meer dan 15 jaar in de haven ligt, dat zij wel 
willen maar niet met hun schip naar de haven kunnen komen door de huidige Coronamaatregelen. 
Zij vragen om begrip en verzoeken om aanpassing van het liggeld voor de periode dat zij geen 
gebruik kunnen maken van de ligplaats. Voorgesteld wordt om voor de 2 buitenlandse 
ligplaatshouders met een jaarabonnement voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021 dat zij niet naar 
hun schip kunnen komen, het wintertarief 2020-2021 te hanteren.
Voor de 9 zomergasten die niet met hun schip naar de haven kunnen komen, ook over die periode 1 
april 2021 tot 1 juli 2021 een gereduceerd tarief te rekenen dat gelijk is met het wintertarief 2020-2021. 
Immers wij kunnen de ligplaats niet aan anderen verhuren. Het vaststellen van de periode van 
verhindering zijn door de gemeente Huizen bepaald o.b.v. de geldende richtlijnen vanuit het Rijk. 
Vanaf 28 juni 2021 kunnen Duitsers, nu Nederland niet meer als risicogebied geldt, Nederland in 
reizen zonder dat zij bij thuiskomst een negatieve coronatest moeten hebben of in quarantaine 
moeten.

Besluitpunt 2: Voor de 9 buitenlandse ligplaatshouders voor de periode dat zij geen gebruik kunnen 
maken van hun ligplaats a.g.v. de coronamaatregelen een gereduceerd tarief toe te passen.

De horeca in onze gemeente is relatief zwaar getroffen door de coronamaatregelen van de overheid. 
Inmiddels zijn de terrassen weer open, maar er gelden nog steeds beperkende voorwaarden. Het is 
onbillijk om de horecaondernemers volledig in de precario te betrekken voor wat betreft de terrassen. 
Voorgesteld wordt op basis van het Mandaatbesluit toepassing hardheidsclausule, die geldt voor 2020 
en 2021, horecaondernemers ook in 2021 niet te belasten in de precarioheffing voor terrassen. 
Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 15.000,-. De aanslagen precario worden eind juli opgelegd, 
met uitzondering dan van de terrassen, zoals genoemd in artikel 6 van onze precarioverordening.

Marktgelden
De marktkooplieden betalen in de vorm van marktgelden een vergoeding aan de gemeente voor het 
verkrijgen van een standplaats op de markten in Huizen. Vanwege de coronamaatregelen hebben een 
aantal marktkooplui niet vanaf 1 januari op de markt kunnen staan. Vanaf 1 mei zijn de markten weer 
volledig open en zijn ook de non-foodproducten weer op de markt te verkrijgen. De marktkooplui gaan 
pas betalen vanaf het moment dat ze weer op de markt mochten staan. Dit is conform onze 
verordening. De aanslagen worden eind juli opgelegd.

Stichting Kinderboerderij De Warande dient wederom een verzoek in voor Coronasteun bij de 
gemeente. Het gaat hierbij met name om het welzijn van de dieren (voedsel, stro/hooi en indien nodig 
medische verzorging). Deze kosten worden normaliter betaald van de ‘werkrekening’. Dat is de 
rekening waar inkomsten op binnenkomen door kleine verkoop aan bezoekers, gebruik door scholen, 
kinderpartijtjes etc. Door de 2e lockdown hebben deze activiteiten maanden stilgelegen en is er geen 
geld op deze rekening binnen gekomen. Inmiddels is de kinderboerderij weer open en komen er weer 
geldstromen op gang maar dit is nog onvoldoende. De (medische) verzorging van de dieren gaat 
gewoon door en daardoor dreigt op deze rekening een tekort waarbij de verzorging in gevaar kan 
komen. Het bestuur vraagt wederom een voorschot financiële ondersteuning van € 7.500,- voor het 2e 
halfjaar 2021 om zodoende het welzijn van de dieren veilig te stellen. De definitieve hoogte van de 
financiële compensatie 2021 zal worden vastgesteld o.b.v. de jaarrekeningcijfers. De ondersteuning 
zal worden meegenomen in de regeling voor de gemeentelijke compensatie 2021.
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Alternatieven

Niet instemmen met de voorgestelde besluiten.

Financiën

De gemeente Huizen heeft via de algemene uitkering bij de december circulaire in totaal voor 2021 
€ 823.789 aan corona compensatie ontvangen. Het totaal toegekend in de aanvullende brief van 
maart voor het 4® pakket 2021 is € 550.062. voor de verkiezingen waren bij de septembercirculaire
2020 middelen ontvangen, € 69.362, welke zijn opgenomen in 2021. Bij de jaarrekening 2020 zijn 
resterende middelen ontvangen voor coronacompensatie uit 2020, € 242.422, middels de 
juniactualisering 2021 opgenomen in de begroting 2021.In de reserve sociaal domein is er€ 504.513 
beschikbaar om coronalasten te compenseren.
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Corona lasten en baten 1-1 t/m 29-&-2021

Lasten Baten

Vervoerskosten schoolzwemmen 6.817

957.287 0 34.366 81.513

L232.739

baat

371,914

Terugbetaling Eigen bijdrage kinderopvang (VE kostwinner)*

TONK regeling incl. uitvoeringskosten*

Tegemoetkomingen Rijk

December circulaire 2020

Opschalingskorting (algemeen)

aanvulling reïntegratiekosten

Gemeentelijk schuldenbeleid
Bijzondere bijstand

Middelen cultuur

extra kosten verkiezingen (incl. middelen septembercirculaire 2020)

Jaarrekening 2020

Opgenomen in reserve sociaal domein

Restant middelen cultuur 
Restant middelen jeugdwerk 

Restant middelen buurthuizen 

Restant middelen VE kostwinner

107.219
21.728

17.600
9.950

Digitaal vergaderen bestuur incl streaming

Streamingkosten jan t/m april 2021

Huur draadloos discussiesysteem raadszaal

Kosten Thuiswerken; computerschermen + vergoedingen

Digitaal vergaderen ambelijke organisatie, intern & extern

Perceptiekosten BIZ
Workshop corona rap

Subsidie koningsdag
Oldtimerfestival

Maart brief 2021

Perspectief jeugd en jongeren 2020 & 2021
Jongerenwerk

Mentale ondersteuningjeugd 2021

Activiteiten en ontmoetingen 

TONK (bijzondere bijstand) 2021 

Afvalverwerking
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 

Extra begeleiding kwetsbare groepen 

Mutaties maatschappelijke opvang 2021 

Mutaties voorschoolse voorziening peuters

Nog niet verweiltte baten en lasten
Nog te ontvangen compensatie gemeentelijke kosten
Baten indicaties vanuit meicirculaire 3e kwartaal2021: 

Indicatief bedrag Lokale culturele voorzieningen 

Indicatief bedrag buurt- en dorpshuizen 
Baten indicaties september circulaire 2021: 

TONK (bijzondere bijstand) 2021 (€ 195 miljoen)

Kwijtschelding huren en erfpacht sport Q42020*

Kwijtschelding huren en erfpacht sport 0,12021* 

Kwijtschelding huren cultuur 2020 - 2021*
Kwijschelding huren hobby en goede doelen 04 2020 

Financiële ondersteuning Stichting Kinderboederij de Warande

Ondersteuning Huizer museum provinciaal noodfonds*
Ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020-2021*

Lasten vanuit voorstel:
Financiële ondersteuning Stichting Kinderboederij de Warande

Niet belasten precario terassen 2021
Havengelden buitenlandse ligplaatshouders

Marktgelden non-food

-47.147
1.185.592

Niet gerealiseerde 
Lasten | Baten

Saldo Laten en baten 
Nog beschikbaar*

Extra kosten zaterdagmark; aggregaat en schoonmaak toiletgroep 

Overdracht coronacompensatie afvalverwerking aan GAD* 

Extra kosten verkiezingen*

* compensatie ontvangen vanuit Rijk_______________________________

Totaal

* compensatie ontvangen vanuit Rijk______

Totaal nieuwe voorstellen & indicaties 

Nog beschikbaar*

6,926
494.700

5.000

3.546
ISO. 000

25.337
65.626

104.753

7.500
15.000

NB 

NB

46.165
6.380
2.881
8.417

24.800
6.500
6.255

330.677
208.215
57.939
20.116

149.390
126.814

504.513
196.364

8.025

31.107
6.926

86.094

29.518
24.674
17.215

122.786
65.626

102.141
80.911
10.000
10.975

27,236
39,873
6.088
8.316

22.500_________
1.163.092
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Communicatie

Besluitpunt 4: Het collegerapport ter kennisgeving aan de raad aan te bieden

Uitvoering en evaluatie

Bijlagen

Financiën

Financieel beleid en beheer

Ingrid Vos

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 2021 e.v.

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