
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 7

Onderwerp: Instellen bestemmingsreserve noodfonds coronamaatregelen

Datum: 28 april 2020

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1099

Informant: H. de Wit 
h.dewit@dalfsen.nl
(0529) 43 89 52

Voorstel:
1. Een reserve ‘noodfonds coronamaatregelen’ in te stellen, met als doel om:

 de financiële gevolgen af te dekken van gemeentelijke inkomsten die als gevolg van de 
coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd;

 financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg 
van de coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening 
zijn gebracht;

 extra gemeentelijke kosten te dekken die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt 
en die in verband staan met de coronacrisis;

 en maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in 
de gemeente.

2. De reserve te voeden met een bijdrage van € 1 miljoen uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. Het college toestemming te geven achteraf verantwoording af te laten leggen over de besteding;
4. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 13e begrotingswijziging.
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Inleiding: 
Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren worden door de 
coronacrisis geconfronteerd met een (sterk) dalende omzet waarvan nog niet duidelijk is of en in 
welke mate die gecompenseerd wordt door maatregelen van de rijksoverheid. Ook kan de gemeente 
sommige diensten niet meer leveren terwijl die in de begroting wel als een inkomstenpost geraamd
staan.
Het is van belang dat ook gemeente Dalfsen maatregelen treft om met name de sociale en
maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk in stand te houden.

Argumenten:
 
1. Instellen noodfonds
Ons college heeft inmiddels enkele maatregelen genomen ter bestrijding van de negatieve effecten 
van de coronacrisis zoals een verruiming van de mogelijkheden van uitstel van betaling voor 
gemeentelijke belasting- en overige vorderingen en de bevoorschotting van de aanbieder van Wmo- 
en Jeugdwetproducten. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen budgettaire gevolgen omdat ze 
uitgevoerd worden binnen bestaande budgetten.

Verwacht mag echter worden dat een deel van de gemeentelijke inkomsten geheel of gedeeltelijk niet 
gerealiseerd kunnen worden of dat de gemeente extra kosten moet maken. Om de financiële 
gevolgen daarvan af te dekken, wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen.

2. Voeding noodfonds
Er is op dit moment slechts beperkt een inschatting te maken wat de nog te nemen corona-
maatregelen gaan kosten. Verwacht wordt dat het in ieder geval om een substantieel bedrag gaat. Om 
die reden stellen wij uw raad voor € 1 mln. van de ARVB te gebruiken voor het noodfonds.

3. Afbakening werking noodfonds
Het noodfonds is bedoeld om:
- de financiële gevolgen af te dekken van gemeentelijke inkomsten die als gevolg van de 

coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd;
- financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg van de 

coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening zijn 
gebracht. 

- te dekken extra gemeentelijke kosten die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt en 
die in verband staan met de coronacrisis.

- maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in de 
gemeente.

Betrekking hebbend op: 
 Inwoners (natuurlijke personen) van de gemeente Dalfsen;
 Verenigingen, maatschappelijke of niet-commerciële instellingen die werkzaam zijn in de 

gemeente Dalfsen die door de coronacrisis in financiële problemen komen.

Onder de voorwaarden dat:
 gegadigden zelf schadebeperkende maatregelen treffen dan wel verantwoordelijk nemen voor 

het financieel gezond houden van de organisatie;
 voorliggende voorzieningen eerst worden benut.

5. Er zijn meer middelen nodig voor de bestrijding van de coronacrisis dan er budget 
beschikbaar is in de gemeentelijke begroting. Daarom wordt € 1 mln. extra middelen gereserveerd 
voor de bestrijding van de coronacrisis.

6. De vrij besteedbare middelen van de gemeente Dalfsen bevinden zich in de Algemene
Reserve Vrij Besteedbaar.

7. Het college is belast met de uitvoering van raadsbesluiten.



                                                                       

Kanttekeningen
Voorliggende voorzieningen
Steeds meer instanties treffen ook voorzieningen voor gedupeerden. Uiteraard doet de rijksoverheid 
het nodige. Maar ook de ziektekostenverzekeraars (voor zorgaanbieders) en banken nemen 
maatregelen. Dergelijke voorliggende voorzieningen moeten door gedupeerden eerst worden benut 
voordat het gemeentelijke noodfonds ingezet wordt.

Alternatieven:
n.v.t. 

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële consequenties:
Er wordt € 1 mln. uitgenomen uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Communicatie:
Via gemeentelijke website en persbericht.

Vervolg:
In besluitpunt 3 staat aangegeven dat de besteding van het noodfonds aan ons college is en in 
kanttekening 3 staat aangegeven binnen welke randvoorwaarden die besteding plaats moet vinden. 
Ons college zal om te beginnen in de 2e bestuursrapportage verantwoording afleggen over de 
besteding van het fonds.

Bijlagen:
13e begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020, nummer 1099;

gelet op: 

artikel 43 Besluit Begroten en Verantwoorden;
artikel 186 van de Gemeentewet;
artikel 11, lid 3, van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2020;

b e s l u i t :

1. Een reserve ‘noodfonds coronamaatregelen’ in te stellen, met als doel om:
- de financiële gevolgen af te dekken van gemeentelijke inkomsten die als gevolg van de 

coronacrisis gedeeltelijk of geheel niet meer worden gerealiseerd;
- financiële compensatie te leveren voor de gevallen waarin de gemeente diensten als gevolg 

van de coronacrisis niet kan leveren, die op grond van bestaande afspraken al wel in rekening 
zijn gebracht;

- extra gemeentelijke kosten te dekken die niet uit bestaande budgetten kunnen worden gedekt 
en die in verband staan met de coronacrisis;

- en maatregelen te kunnen treffen gericht op het in stand houden van cruciale voorzieningen in 
de gemeente.

2. De reserve te voeden met een bijdrage van € 1 miljoen uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. Het college toestemming te geven achteraf verantwoording af te laten leggen over de besteding.
4. De begroting 2020 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 13e begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 mei 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


