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Vraag 1

1. 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

Graag ontvangen wij per bullit een uitleg waar we hierbij aan moeten denken. Dit mag aan de hand 
van voorbeelden.

Antwoord:

• Sommige huurders van gemeentelijke gebouwen zijn door omzetverlies wellicht niet in staat 
aan hun huurverplichtingen te voldoen.  Afgewogen moet worden of de gemeente huurbetaling 
vordert, of de huur (gedeeltelijk) kwijtscheldt. Dat betekent dan het mislopen van inkomsten, welk 
verlies gedekt zou kunnen worden uit het noodfonds. 

• Nagedacht kan worden of het nodig is aan klanten korting te geven omdat de gemeente z’n 
dienstverlening niet gestand kan doen door de coronacrisis. Een voorbeeld zou kunnen zijn de 
liggelden vaste plaatsen jachthaven en Vechtkade. Door de sluiting van de Vecht konden huurders 
pas later hun ligplaats innemen. Overwogen kan worden of deze ligplaatshouders daarvoor 
gecompenseerd moeten worden. Als daartoe besloten zou worden, zouden de kosten daarvan (in de 
vorm van minder opbrengsten) gedekt kunnen worden uit het noodfonds.

• U zou hierbij kunnen denken aan extra kosten van Buitengewone OpsporingsAmbtenaren die 
ingezet worden ter handhaving van coronamaatregelen, ook , of misschien wel: juist in de periode 
dat de maatregelen versoepeld worden maar niet zijn opgeheven.
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Vraag 2

2. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen en is er een onderverdeling per genoemde bullit onder 
argument 3?

Antwoord:

Het plan om een noodfonds van € 1 mln. in te stellen is ontstaan direct nadat duidelijk werd dat de 
coronacrisis een grote impact op ook de Dalfser samenleving zou hebben. Welke effecten dat precies 
zullen zijn, was toen nog niet bekend en ook nu bestaat daarvan uiteraard nog geen compleet beeld. 
Wel was al snel duidelijk dat het mogelijk om substantiële effecten zou gaan. Daarom heeft het 
college gemeend in ieder geval € 1 mln. uit de vrije middelen te separeren om adequaat te kunnen 
handelen. Momenteel is de organisatie bezig met het verder en meer concreet inventariseren van de 
effecten en van de beslissingen die die effecten wellicht noodzakelijk maken incl. de financiële 
consequenties.

Er is op dit moment geen onderverdeling aan te geven per genoemde bullit.

Vraag 3

3. Deze is meer procesmatig, worden er kaders gesteld aan het beschikbaar stellen van het 
fonds, naast de reeds genoemde voorwaarden? Met andere woorden hoe vind de beoordeling plaats 
wie wel in aanmerking komt en wie niet. En is het op is op? Of komt er een nieuw voorstel als de pot 
leeg is?

Antwoord:

Er worden nadere kaders opgesteld door ons college waarbinnen  besteding van het fonds plaats zal 
vinden. Het opstellen van die kaders loopt parallel aan, en hangt samen met het inventariseren van 
de effecten en mogelijke  beslissingen waarvan in het antwoord bij vraag 2 sprake is. Als op enig 
moment blijkt dat het fonds geheel besteed is terwijl er nog steeds maatregelen van de gemeente 
Dalfsen nodig en mogelijk zijn om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, dan komt er 
een nieuw voorstel.


