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Samenvatting 
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 9 met onder andere aandacht 
voor het rapport van de werkgroep Halsema, de Corona-monitor en het gebruik van de openbare 
ruimte nu de beperkende maatregelen worden versoepeld.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 9 met onder andere aandacht 
voor het rapport van de werkgroep Halsema, de Corona-monitor en het gebruik van de openbare 
ruimte nu de beperkende maatregelen worden versoepeld.  
 
Maatschappelijke en sociale gevolgen 
 
Rapport Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact (werkgroep Halsema) 
De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun 
bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de 
conclusies van de werkgroep, die 17 mei jl. haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.  
De werkgroep, onder voorzitterschap van Femke Halsema, pleit voor een breed schuldenoffensief, 
geeft een analyse van de sociale gevolgen en benoemt aandachtspunten voor de toekomst.  
De werkgroep stelt voor de veerkracht in alle Nederlandse gemeenten te versterken en goede 
initiatieven uit te wisselen. In het verslag staan tientallen voorbeelden.  
 
Meer informatie over het rapport van de werkgroep Halsema: 

- Eindverslag Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact 
- Aanbiedingsbrief Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact 
- Persbericht. 
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Afschaling noodopvang 
Vanaf 8 juni a.s. wordt de situatie rondom noodopvang aangepast, aangezien vanaf 11 mei jl. de 
dagopvang en gastouderopvang al volledig heropend zijn en vanaf 8 juni a.s. ook de basisscholen 
en BSO in beginsel volledig heropenen. Dit betekent dat vanaf 8 juni a.s. de noodopvang alleen nog 
beschikbaar is in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken.  
Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs zal de vraag 
naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar ook grotendeels wegvallen. 
Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open 
is. Op deze pagina vindt u meer informatie over zowel de noodopvang als de opvang van 
kwetsbare kinderen. 
 
Economie en financiën 
 
Coronamonitor gevolgen voor gemeenten 
De VNG heeft de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en vereniging in kaart 
gebracht. Hierbij is kwalitatief gekeken naar twee scenario’s, waarbij het grootste verschil de diepte 
van de crisis is. De coronamonitor vindt u hier, de bijlage met daarin uitgebreid de verwachte 
gevolgen per beleidsterrein hier. 
 
Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
De Tozo wordt verlengd tot en met 31 augustus a.s. Vanaf 1 juni a.s. gaat de regeling verder onder 
een paar nieuwe voorwaarden. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 31 augustus 
a.s. de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook 
ondernemers die al een Tozo-uitkering ontvangen kunnen gebruik maken van deze verlenging. Dit 
kunnen zij via een verkort mutatieformulier aangeven. Nieuw is dat bij Tozo aanvragen na 1 juni a.s. 
een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt 
mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven 
het sociaal minimum komt, kan men geen aanspraak erop maken. Een andere wijziging is dat bij 
aanvragen van een lening bedrijfskapitaal ondernemers dienen te verklaren dat er bij hun 
onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. 
  
Voor de uitvoering van  de Tozo worden gemeenten ondersteund met de nieuwe ‘Toolkit Tozo na 1 
juni’. Deze nieuwe Toolkit bevat: 

- Modelmutatieformulier en modelaanvraagformulier 
- Modelbrieven en beschikkingen  
- Modeltekst voor de website / modelbrief voor ondernemers  
- Aangevulde handreiking.  

 
De Q&A’s op rijksoverheid.nl en de VNG-website worden spoedig geactualiseerd. Eind mei wordt 
de ministeriële regeling gepubliceerd waarmee de Tozo officieel verlengd wordt. De producten in de 
Toolkit zullen in lijn liggen met de ministeriële regeling. Gemeenten kunnen al aan de slag met de 
implementatie van de Tozo 2 in hun uitvoeringsprocessen 
  
Voor meer informatie: https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-vanaf-1-juni-2020 
 
 
 
 

https://vng.nl/artikelen/verantwoord-openstellen-noodopvang-en-opvang-kwetsbare-kinderen
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/vng-coronamonitor_.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/200520_coronamonitor_bijlage_1.pdf
https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-vanaf-1-juni-2020
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Spoedmaatregelen invordering belastingen 
Met het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 realiseert het kabinet een aantal 
spoedvoorzieningen en wetswijzigingen in verband met de uitbraak van COVID-19. Een aantal 
hiervan is relevant voor de invordering van gemeentelijke belastingen. Zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z08442&dossier=35457.  
 
Zo mogen (belasting)deurwaarders tijdelijk exploten (processen verbaal van ambtshandelingen) in 
de brievenbus doen in plaats van in persoon uitreiken. Verder regelt het wetsvoorstel dat het 
percentage van in rekening te brengen en te vergoeden invorderingsrente verschillend kan worden 
vastgesteld. De percentages zullen bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld en 
gaan ook gelden voor gemeenten. Inwerkingtreding van deze maatregel is gepland op 1 juni 2020. 
Voor de periode tot 1 juni kan het college – net als het Rijk – in een beleidsbesluit vastleggen dat 
voor in rekening te brengen invorderingsrente een percentage van 0,01% geldt. 
 
Gebruik openbare ruimte na versoepeling beperkende maatregelen 
 
Routekaart versoepeling intelligente lockdown 
De presentatie van de routekaart naar versoepeling van de intelligente lockdown heeft tot gevolg 
dat meer mensen in de openbare ruimte verblijven en de vervoersbewegingen weer toenemen.  
Op de landingspagina Verantwoord openstellen: Openbare ruimte vindt u een overzicht van 
relevante handreikingen, (internationale) voorbeelden en kaders om hiermee om te gaan.  
Daar kunt u zich ook aanmelden als expert. 
 
Website “Maaksamenruimte.nl” gelanceerd 
VNG, Stadswerk en CROW bundelen de krachten en halen als kennis- en samenwerkingspartners 
concrete input, ervaringen en voorbeelden van gemeenten op rondom maatregelen voor het 
gebruik van de openbare ruimte in een 1,5 meter samenleving. Deze worden ontsloten via de 
website “maaksamenruimte.nl”. 
 
Op deze plek bundelen en delen we de opgehaalde kennis en ervaringen over wat werkt, wat waar 
werkt en wat niet (meer) werkt. Waar kennislacunes zijn zullen wij deze aanvullen met 
handreikingen en ondersteuningsproducten. Dit doen we samen met een groeiend netwerk van 
experts en op basis van de input en vragen vanuit gemeenten en andere overheden. 
 
Handreiking verantwoord bezoek winkelgebieden 
Om het bezoek aan een winkelgebied veilig te laten verlopen, heeft de Retailagenda in 
samenwerking met haar partners, waaronder de VNG, de Handreiking Verantwoord bezoek 
winkelgebieden opgesteld. Hierin staan richtlijnen om ondernemers, vastgoedexploitanten, 
handhavers en gemeenten te helpen om verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen.  
 
Openstelling horeca  
Per 1 juni a.s. om 12.00 uur wordt eet- en drinkgelegenheden (horeca, restaurants e.a.) met 
inbegrip van terrassen weer de mogelijkheid geboden open te gaan. Daartoe heeft de Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) ook een protocol opgesteld. Aan de openstelling zijn wel restricties 
gebonden: dansvloeren moeten gesloten blijven, maximaal 30 gasten (exclusief personeel) in het 
gebouw zijn toegestaan en het is vooraf noodzakelijk een reservering te doen als gast voor een 
zitplaats/tafel. De openstelling en bijbehorende restricties krijgen een plek in de noodverordening. 
Als VNG zijn we op dit moment aan het kijken hoe we u kunnen faciliteren in de gevolgen voor 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z08442&dossier=35457
https://vng.nl/artikelen/verantwoord-openstellen-openbare-ruimte
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gemeenten (bijv. voor terrasvergunningen). Wij roepen daarnaast gemeenten graag op om in 
gesprek met de ondernemers, politie en omwonenden te kijken naar mogelijkheden om gezamenlijk 
om goed uitvoeringsplan te maken voor de terrassen en eventuele tijdelijke uitbreiding daarvan. 
Voor meer informatie: https://vng.nl/artikelen/verantwoord-openstellen-openbare-ruimte 
 
Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente 
Dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van 
de coronacrisis. Naast informatie over verspreiding van het virus is er aandacht voor economie, 
financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Zo bevat het dashboard 
recente gegevens over de woningmarkt, het aantal WW-uitkeringen en openbare orde en veiligheid. 
Bekijk het dashboard over de coronacrisis hier. 
 
Er is gekozen voor het zo snel mogelijk publiceren van actuele data, zodat de gemeenten meteen 
beschikken over de meest actuele lokale data. Op korte termijn volgt uitbreiding van het dashboard 
met data over onderwijs en leerachterstanden, bijstandsuitkeringen, huiselijk geweld en meer 
gedetailleerde gegevens over faillissementen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontsluiten van 
actuele gegevens op andere relevante gebieden. De cijfers richten zich op het tonen van recente 
ontwikkelingen. Daarnaast is het mogelijk de data te vergelijken met de periode vóór de crisis.  
 
Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. 
Op deze site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke 
beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. 
Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden. 
 
Vereniging 
 
Wekelijkse VNG Webinars over gevolgen Corona 
Vanaf donderdag 28 mei a.s. start de VNG met wekelijkse Webinars over de gevolgen van Corona 
voor gemeenten. In Webinars van een uur – elke donderdag vanaf 16.00-17.00 uur-  worden 
actuele thema’s behandeld zoals de COVID 19-wet, de gevolgen en kansen voor de openbare 
ruimte en de effecten van de coronacrisis op kwetsbare groepen in de samenleving. Er zal 
voldoende ruimte zijn voor interactie zodat u de gelegenheid heeft om uw vragen in te brengen.  
Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over het thema van het eerste Webinar en de wijze van 
aanmelding hiervoor.     
 
VNG-bureau in De Willemshof voorlopig gesloten voor bezoekers 
In ieder geval tot 1 september a.s. zullen geen bezoekers worden toegelaten en vinden overleggen 
en bijeenkomsten waar mogelijk digitaal plaats. Dit betekent ook vergaderingen van VNG bestuur 
en commissies voorlopig online blijven plaatsvinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
L.K. Geluk 
Algemeen directeur

https://vng.nl/artikelen/verantwoord-openstellen-openbare-ruimte
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/content/over

