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Toelichting door fractie 
De Corona Lockdown begon op 12 maart 2020, dat is inmiddels 42 kalenderdagen geleden. 
 
 
In het Collegebericht 2020-066 aan de raad met als onderwerp “Overzicht van 

ontwikkelingen op 22 april als gevolg van het coronavirus” wordt de gemeenteraad op de 

hoogte gebracht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de Corona Pandemie 

op regionaal en Amersfoorts niveau. 

 

Opvallend is echter dat in beide overzichten nergens een financiële onderbouwing is 

opgenomen. Dit baart de Burger Partij Amersfoort (BPA) grote zorgen.  

 

Op landelijk en Europees niveau ( zie Italië en Duitsland enz.) zien we dat de financiële 

gevolgen nu al enorm zijn en economen voorspellen dat de lange termijn gevolgen niet te 

overzien zijn.  

Afhankelijk van de gekozen maatregelen liggen verdere economische crises als een 

beurscrash, recessie, hyperinflatie, faillissementen en werkeloosheid op de loer. 

 

De BPA wil meer inzicht in de financiële gevolgen van de Corona Pandemie, in al zijn 

facetten, voor Amersfoort.  

Wij begrijpen dat veel van deze gevolgen nog niet volledig bekend zijn of dat toekomstige 

gevolgen afhangen van toekomstig beleid en maatregelen. Desondanks moet de gemeente 

Amersfoort nu al zicht hebben op zaken als hoeveelheid en omvang van uitkeringen, 

lopende aanvragen en toename van bijstandsuitkeringen. 

 

Het zou mooi zijn als de gemeente Amersfoort nu vast verschillende scenario’s zou gaan 

doorrekenen. Daarom wil de BPA niet alleen inzage in deze gegevens, maar ziet hiernaast 

ook graag een doorkijk (extrapolatie) op basis van deze gegevens voor de komende 

maanden en een indicatie van de gevolgen voor de Kadernota en/of de Begroting. 

 
 

 
Vragen & antwoorden van het college 
 
Afgestemd portefeuillehouder(s) 
 
 
Inleiding door het college(facultatief) 
 
 
vraag 1. Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld?  
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Antwoord 1: 

Het college heeft kennis genomen van de toelichting door de fractie. Op 24 april 

j.l. heeft het college de raad een overzicht gestuurd met de actuele financiële 

gevolgen voor gemeente Amersfoort agv de Coronacrisis. Zie bijgaande link.  

 
Vraag 2:  

Over de aanvragen tot financiële ondersteuning ten gevolge van de Corona 
Pandemie gedurende de afgelopen 42 kalenderdagen ( de Corona Lockdown begon 
op 12 maart 2020 ) 

a. Hoeveel aanvragen lopen er momenteel uitgesplitst naar particulieren en 
bedrijven en uitgesplitst naar incidenteel en structureel? 

b. Wat is de gemiddelde looptijd van de structurele aanvragen? 
c. Hoeveel geld is er gemoeid met deze aanvragen, eveneens uitgesplitst 

naar particulieren en bedrijven en uitgesplitst naar incidenteel en 
structureel? 
 

Antwoord 2: 

Op 24 april j.l. heeft het college de raad een overzicht gestuurd met de actuele 

financiële gevolgen voor gemeente Amersfoort agv de Coronacrisis. Zie bijgaande 

link. In dit overzicht is ook de meest actuele stand van zaken met betrekking tot 

de aanvragen opgenomen. Zie daarvoor met name de passages over uitstel 

huurbetaling gemeentelijk vastgoed, lokale belastingen, afspraken sociaal domein, 

Tozo regeling, werk en inkomen, cultuur en sport. Op de laatste pagina van de 

notitie staan de samenvattende financiële tabellen opgenomen met daarin de 

meest actuele, voorlopige, inzichten in de financiële gevolgen, voor zover op dit 

moment bekend. 

 
Vraag 3:  

Over de gevolgen van de Corona Pandemie voor de Begroting in Amersfoort tot op 
heden 

a. Hoeveel extra bijstandsuitkeringen zijn er?  
b. Hoeveel extra faillissementen zijn er?  
c. Met hoeveel Amersfoorters is de werkloosheid gestegen?  
d. Hoe verhouden voorgaande cijfers zich tot die van een vergelijkbare 

periode in voorgaande jaren?  
 

Antwoord 3: 
Het klantenbestand van de bijstandsuitkeringen is ten opzichte van januari van dit 
jaar gestegen. In januari verstrekten wij 3.420 uitkeringen. Dit aantal bedraagt 
begin mei 3.485. De stijging doet zich voort vanaf maart, dus het begin van de 
Corona-crisis. Deze cijfers staan nog niet definitief stil (administratieve 
nawerkeffecten mogelijk). Dit is een trendbreuk met het voorgaande jaar, waar er 
sprake was van een daling. Het aantal Faillissementen is te raadplegen op deze 
website (link). Cijfers over de werkloosheid in arbeidsmarktregio Amersfoort laten 
een stijging van het aantal WW-uitkeringen zien. In week 13 t/m 17 van dit jaar 
bedroeg het gemiddeld aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen in 
arbeidsmarktregio Amersfoort van ca 165 per week. In de overige weken van 2020 
en ook over 2019 bedroeg dit aantal gemiddeld circa 100 per week. 
 
 

Vraag 4a:  
In het niet onrealistische geval van vrijwel gelijkblijvende landelijke Corona-
maatregelen voor het komende jaar, de komende 12 maanden, (zie de oproep in 
Duitsland ) en daarmee een voortzetting van de huidige trends  

a. Wat zijn de financiële gevolgen voor Amersfoort?  

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8677820/1/Bijlage_bij_collegebericht_2020-070_Raadsnotitie_financiele_effecten_Coronacrisis
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8677820/1/Bijlage_bij_collegebericht_2020-070_Raadsnotitie_financiele_effecten_Coronacrisis
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8677820/1/Bijlage_bij_collegebericht_2020-070_Raadsnotitie_financiele_effecten_Coronacrisis
https://www.faillissementen.com/faillissementen/plaats-nederland/Amersfoort
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b. Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor Amersfoort? 
 
Antwoord 4: 

Hoewel het naar verwachting nog lange tijd zal duren voordat alle Corona 
maatregelen afgebouwd zijn, verwacht het college niet dat de situatie zoals die op 
23 april (moment van indiening van de vragen) gold, nog 12 maanden zal 
voortduren. Het is niet mogelijk om reeds nu al zo ver vooruit te kijken. Daarnaast 
zijn op de persconferentie van de minister president op 6 mei j.l. reeds 
versoepelende maatregelen aangekondigd. In de raadsnotitie genoemd onder vraag 
1 en 2 kunt u de huidige inschatting van de financiële gevolgen zien. De 
inschatting voor de jaren die nog komen worden meegenomen in de integrale 
afweging rondom de begroting 2021-2024. Zie ook antwoord onder 4c. 

 
c. Hoe vertaalt zich dat naar de aankomende Kadernota en/of Begroting ? 

 
Ons College maakt op basis van de huidige beschikbare informatie een integrale 
afweging ten behoeve van de Kaderbrief 2021-2024 en de Begroting 2021-2024. 
Onderdeel van deze integrale afweging is het voortduren van de Corona 
maatregelen. Vanwege de, tijdens de start van het kadernotatraject net 
aangekondigde Coronamaatregelen, heeft ons College besloten om geen 
beleidsrijke Kadernota te maken, maar een beleidsarme Kaderbrief. Hier bent u 
reeds over geïnformeerd bij RIB 2020-036.  
 

d. Op welke terreinen ziet het College mogelijkheden om de financiële 
gevolgen (deels) op te vangen? 

 
Voor het opvangen van niet voorziene financiële gebeurtenissen in het lopende 
begrotingsjaar heeft de gemeente Amersfoort de Saldireserve beschikbaar. Los 
daarvan is de VNG momenteel in gesprek met het Rijk over compensatie van de 
door de gemeente gemaakte Coronakosten. Het Rijk heeft meerdere keren 
bevestigd de gemeenten te zullen compenseren voor de coronamaatregelen. Wij 
gaan er dan ook van uit dat het merendeel van de kosten/in elk geval de kosten 
als gevolg van keuzes van het Rijk, door het Rijk zullen worden gecompenseerd. 
 

Vraag 5:  
Is het College met de BPA van mening dat het in tijden van crisis, zoals deze, 
nodig is om duidelijke (financiële) keuzes te maken? 
 

Antwoord 5: 
Ons College is van mening dat het altijd nodig is om duidelijke financiële keuzes te 
maken, ook in tijden van crisis. Dat zal ons College in de komende 
Kaderbrief/Begroting 2021-2024 dan ook doen.  

 
Vraag 6:  

Welke strategie hanteert het College om te bepalen welke instellingen, projecten 
en uitgaven niet essentieel zijn om de continuïteit te waarborgen? 
 

Antwoord 6: 
Op dit moment doen wij wat nodig is om deze corona-crisis het hoofd te bieden en 
Amersfoort zo goed als mogelijk door deze moeilijke periode heen te loodsen. 
Tegelijkertijd proberen wij in beeld te brengen wat de financiële en economische 
effecten voor de gemeente Amersfoort zullen zijn, maar daarbij geldt dat dit nog 
in grote mate onzeker is. Wij zijn daarbij bovendien o.a. afhankelijk van de 
vergoedingen die het Rijk ter beschikking stelt. Op weg naar de Begroting gaan wij 
met de raad in gesprek over het maken van beleidskeuzes en de 
dekkings(on)mogelijkheden daarvan. Daarbij komt ook het gesprek over de 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8664286/1/Raadsinformatiebrief%202020-036%20Planning%20P%26C%20producten%202020
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prioritering van ambities en opgaven aan de orde. Aan de hand daarvan kan samen 
bepaald worden welke uitgaven wij op dit moment wel en niet essentieel achten 
voor de gemeente Amersfoort. 
 

 
Vraag 7:  

Het zou mooi zijn als de gemeente Amersfoort nu vast verschillende scenario’s zou 
gaan doorrekenen. Is de huidige wethouder Financiën daartoe bereidt ? 
 
a) Zo ja, wanneer kunnen deze verschillende scenario’s na 42 Kalenderdagen (na 

de eerste Lockdown ) tegemoet zien ? 
b) Zo nee, waarom niet ? 
 

Antwoord 7: 
Het college is gestart met een verkenning naar de middellange en lange termijn 
effecten van de corona-crisis en de mogelijke handelingsperspectieven daarbij. 
Deze worden op dit moment in beeld gebracht. Daarbij betrekken wij – voor zover 
mogelijk - ook de financiële effecten. De verwachting is dat deze verkenningen 
voor het zomerreces met de raad besproken kunnen worden, tegelijk of in relatie 
met de eerder toegezegde afspraken rond de begrotingsvoorbereiding (zie RIB 
2020-036). 
 
 

 
  

 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8664286/1/Raadsinformatiebrief%202020-036%20Planning%20P%26C%20producten%202020
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8664286/1/Raadsinformatiebrief%202020-036%20Planning%20P%26C%20producten%202020

