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Beantwoording technische vragen

Vergadering Commissievergadering Datum 18-mei-20

Vragensteller de heer L. Nijkamp, ChristenUnie

Agendapunt/onderwerp 4, Instellen noodfonds coronamaatregelen

Eenheid Bedrijfsvoering

Contactpersoon H. de Wit

Contactgegevens h.dewit@dalfsen.nl

06 - 8323 2078

Vraag 1

1. Argument 1: Verwacht mag echter worden dat …. Wat is concreet de verwachting van het 
college. Concreet in taken / producten en inschattingen. Argument 5 doet vermoeden dat dit concrete 
inzicht er wel is.

Antwoord:

Dit inzicht is er nog niet in die zin dat er al een volledig integraal beeld is met alle kosten concreet 
gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere inventarisatie.  

Gedacht kan worden aan huurders van gemeentelijke gebouwen die door omzetverlies wellicht niet 
in staat zijn aan hun huurverplichtingen te voldoen.  Ook kan het noodzakelijk blijken te zijn aan 
klanten van gemeentelijke dienstverlening korting te geven omdat de gemeente z’n dienstverlening 
niet gestand kan doen door de coronacrisis. Daarnaast kan gedacht worden 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.

Vraag 2

2. Voeding / dekking: waarom wordt geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien?

Antwoord:

De post voor onvoorzien in de begroting 2020 bedraagt € 55.940. Verwacht wordt dat een dergelijk 
bedrag niet toereikend is om het geheel aan coronamaatregelen te dekken. Om die reden is gekozen 
voor een uitname uit de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Vraag 3

3. Er wordt gesproken over door gegadigden zelf te treffen schadebeperkende maatregelen. 
Welke schadebeperkende maatregelen neemt de gemeente zelf?
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Antwoord:

De gemeente heeft, ook in samenwerking met het GBLT, een ruimhartig beleid voor uitstel van 
betaling van gemeentelijke vorderingen ingesteld om zodoende te voorkomen dat het midden- en 
kleinbedrijf, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen door gemeentelijke vorderingen in deze eerste fase 
van de coronacrisis in financiële  problemen komen.

Ook zijn er maatregelen genomen in de sfeer van het bevoorschotten van zorgverleners in de jeugd- 
en wmo-zorg. Ons college vergoedt niet of minder geleverde ondersteuning toch aan 
zorgaanbieders. Ook heeft ons college op 12 mei ingestemd  met de vanuit het Regionaal 
Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland uitgewerkte 'Regeling omzetgarantie Jeugdhulp IJsselland'. 

Met dergelijke regelingen probeert ons college het de betrokkenen mogelijk te maken hun 
bedrijfsvoering zo veel mogelijk in stand te houden om te voorkomen dat er grotere schade ontstaat 
doordat voorzieningen volledig worden beëindigd die later slechts tegen hogere kosten 
(vervolgschade) opnieuw moeten worden opgestart.

Vraag 4

4. Hoe wordt de raad betrokken bij te nemen maatregelen en bijbehorende uitnutting van de 
beoogde reserve?

Antwoord:

De raad wordt in ieder geval in de tweede bestuursrapportage geïnformeerd over de besteding van 
het noodfonds. Ook kan het in verband met de rechtmatigheid van te nemen maatregelen 
noodzakelijk zijn nadere besluiten aan de raad voor te leggen, als zo’n maatregel een afwijking 
inhoudt van een eerder raadsbesluit, of anderszins bestuurlijk relevant is. 


