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1e coronamonitor gemeente Barneveld

Gevraagde beslissing:
1. De coronamonitor ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
2. In te stemmen met het maandelijks updaten van de coronamonitor en periodiek de volledige monitor te
actualiseren.

1. Inleiding
In het voorstel om de Kadernota af te schalen naar een meer beleidsarme Kaderbrief, is ook aangekondigd
om de gevolgen van de corona-crisis in beeld te brengen. Om dat te kunnen doen is een brede interne uitvraag
opgesteld. Dat heeft een breed scala aan input opgeleverd en is vertaald in de voorliggende corona-monitor.
Al met al een omvangrijk document, waarin te lezen valt dat de corona-crisis ook onze organisatie in brede zin
treft.
Voorgesteld wordt om vanaf de volgende afdelings- en maandrapportage (begin juni), een de coronamonitor
te updaten. Die update zal vooral gericht zijn op het inhoudelijke deel (hoofdstuk 2) en financiële deel
(hoofdstuk 5). In de update worden dan alleen wijzigen gevraagd, zodat de update een stuk korter zal zijn dan
deze 1e monitor. Periodiek zal een volledige monitor opgesteld worden (einde zomer (september) en
eindejaars (december).
In de voorliggende monitor is het zicht op de exacte budgettaire consequenties beperkt. Dat is op veel terreinen
ook nog lastig. In de komende tijd zal hier extra aandacht aan gegeven worden. Wij verwachten bij de eerst
volgende update op meerdere terreinen budgettaire bijstellingen te kunnen voorleggen. Daarbij de
kanttekening dat ook dan nog veel onzeker zal zijn.

2. Bijlagen
- 1e Coronamonitor gemeente Barneveld d.d. 30 april 2020

Coronamonitor
Nummer 1

30 april 2020
Gemeente Barneveld

Samenvatting
Voor u ligt de eerste editie van de Coronamonitor van de gemeente Barneveld. De doelstelling
van deze monitor is inzicht verschaffen van de impact van de COVID-19 uitbraak op de producten
en doelstellingen van de gemeente Barneveld.
In de monitor is per programma aangegeven welke producten, activiteiten substantieel door de
coronacrisis worden beïnvloed, welke maatregelen er getroffen zijn en wat de verwachting hierbij
is als de crisis langere tijd zal aanhouden. Daarnaast is gekeken naar de impact op de
bedrijfsvoering, maar ook wat de ‘positieve’ effecten (bijvangst) van deze crisis zijn. Als laatste
wordt stilgestaan welke risico’s wij signaleren en hoe de gemeentelijke financiën beïnvloed
worden door de coronacrisis.
Deze monitor is niet bedoeld om inhoudelijke maatregelen te wegen of te accorderen of de impact
van de corona op de maatschappij te monitoren. Het geeft alleen inzicht in de impact van de
coronacrisis op de voortgang op onze eigen producten en doelstellingen.
Bij deze eerste monitor is het algemene beeld dat veel producten in deze inventarisatie, in het licht
geplaatst moeten worden van de extra werkzaamheden die de gemeente door de crisis door het
Rijk toebedeeld heeft gekregen. Deze taken zitten veelal op het vlak van het Sociaal Domein,
Handhaving, Veiligheid en Communicatie. Deze werkzaamheden zijn bovenop de reguliere
werkzaamheden gekomen. Tegelijkertijd zien we dat projecten vertraagd worden vanwege de
verlaagde productiviteit, bemoeilijkte interne en integrale afstemming, maar ook door de
aangepaste bestuurlijke behandeling van onderwerpen.
De druk op de organisatie is hoog, (personeels)kosten lopen op en vallen naar alle
waarschijnlijkheid hoger uit dan verwacht. In de nasleep van de coronacrisis zal er voor
activiteiten die nu zijn blijven liggen extra middelen en menskracht nodig zijn. De digitalisering is in
een versnelling terecht gekomen (video vergaderen; invoering MS Teams) en samenwerking gaat
in een aantal gevallen vloeiender. Dat zijn zaken om ook na de crisis te behouden.
Financieel gezien zien we een hoop risico’s ontstaan. Een deel daarvan is reeds budgettair
verwerkt, maar het overgrote deel nog niet. Ook omdat niet duidelijk is in welke mate de risico’s
zich zullen voordoen. Voor de opmaak van de Programmabegroting 2021 willen wij een scherper
inzicht hebben in welke kosten- opbrengstenmutaties wij zien in 2020; in wat een incidenteel of
structureel effect heeft in 2021 en welke risico’s wij mee moeten nemen in de risicosimulatie.
Kortom, met name dit laatste onderdeel, financiën, zal de komende maanden verder
gekwantificeerd worden.
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1. Inleiding
Voor u ligt de eerste editie van de Coronamonitor van de gemeente Barneveld. De doelstelling van
deze monitor is inzicht verschaffen van de impact van de COVID-19 uitbraak op de producten en
doelstellingen van de gemeente Barneveld. Via diverse kanalen wordt u geïnformeerd over de
maatregelen die wij nemen ten aanzien van de directe aanpak van deze crisis. Deze monitor laat
vooral zien welke inzet de gemeente hierin pleegt, maar ook dat sommige projecten vertraagd worden
en welke financiële risico’s en kosten wij zien voor onze gemeente. De ontwikkelingen gaan snel,
daarmee is het onvermijdelijk dat sommige teksten op het moment van lezen weer ingehaald door de
tijd zullen zijn.
De insteek is om deze monitor regelmatig te updaten en te zijner tijd bij te voegen bij de reguliere
maandrapportage. Het is daarbij niet de insteek om maandelijks de monitor volledig te herzien. Wel
wordt de insteek om de komende maanden een update te geven over inhoudelijke ontwikkelingen
(hoofdstuk 3) en de financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 6). En dat er nog twee keer dit jaar een
herziening van de totale coronamonitor plaatsvindt.
t/m april 2020
t/m augustus 2020
t/m november 2020

volledige monitor
volledige monitor
volledige monitor

(voorliggende monitor)

De opbouw van deze monitor is als volgt:
- Impact op programma’s. Per programma geven wij per cluster aan wat de ontwikkelingen zijn.
Welke extra inzet wordt gevraagd en welke vertraging we op reguliere producten zien. Niet bij
elk cluster wordt een volledig beeld gegeven;
- Impact op de bedrijfsvoering. Hoe wordt de bedrijfsvoering beïnvloed door de coronacrisis?;
- Positieve effecten om vast te houden na de crisis;
- Welke (financiële) risico’s en financiële gevolgen worden geconstateerd naar aanleiding van
de coronacrisis.
In de bijlage zijn nog enkele actuele datasets bijgevoegd over de COVID-19 verspreiding in Barneveld
ten opzichte van Nederland.
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2. Impact op de Programma’s
Veel producten die in deze inventarisatie genoemd staan moeten in het licht worden geplaatst van de
extra werkzaamheden die de gemeente door de crisis door het Rijk toebedeeld heeft gekregen. Deze
taken zitten veelal op het vlak van het Sociaal Domein, Handhaving en Communicatie. Deze
werkzaamheden zijn bovenop de reguliere werkzaamheden gekomen, terwijl deze (op veel vlakken)
doorlopen. De druk op de organisatie is hoog, (personeels)kosten lopen op en zullen naar alle
waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan van te voren verwacht. Ook in de nasleep van de corona-crisis
zal er voor activiteiten die nu blijven liggen extra middelen en menskracht nodig zijn.
Per programma is per aandachtsveld noemenswaardige zaken aangegeven, zoals de zaken:
- Welke producten worden substantieel beïnvloed door de coronacrisis?;
- Welke maatregelen zijn er getroffen?;
- Welke effecten zijn nu merkbaar?;
- Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk ?
De ontwikkelingen gaan snel. Het kan dus zijn dat zaken alweer ingehaald zijn door gewijzigde
maatregelen.
Programma 1. Participatie en ondersteuning
Groeien naar zelfstandigheid
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Uitvoering van werkprogramma Jeugd 2019-2021 staat stil en daarmee (een deel van) de inhoudelijke
transformatie en demping kostengroei. Voornamelijk de uitvoering van transformatieprojecten en
opstellen van preventieplan. Het gaat hierbij om:
-

Het afschalen verblijf;
Versterken van de pleegzorg;
Project inclusieve opvang: Verkenningsonderzoek Scouting vertraagd i.v.m. prioriteiten
scoutingvereniging;
Project GGZ: Monitoringsgesprekken + pilot ondersteuner jeugd huisartsen. Geen juist moment
om huisartsen hier nu mee lastig te vallen;
Pilots op de scholen: activiteiten kunnen maar zeer gering doorgang vinden;
OAB beleid: acties rondom doorgaande lijn (KO-onderwijs) vertraagd;
Project de Reiskoffer ligt stil;
Aanpak oud-vsv;
Traject LEA;
Implementatie 16 uur voor VVE;
Samenwerking GI’s vertraagd doordat een lokale bijeenkomst niet door kan gaan;
Hospimaatje/kamers met aandacht vertraagd;
Reactie op verruiming van verblijf in gezinshuis naar 21 jaar;
Anticiperen op verandering/invoering woonplaatsbeginsel per 1-1-2021.
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Uitvoerende werkzaamheden Jeugdwet:
-

-

-

-

60% minder nieuwe aanmeldingen jeugdhulp vragen dan afgelopen twee jaar in dezelfde periode.
Dit is naar verwachting een uitgestelde vraag, die uiteindelijk (naar we vrezen in sommige
situaties als groter probleem) terug zal komen.
Huidige inzet gespreksvoerders jeugd voornamelijk gericht op bestaande (al bij ons bekende)
cases waar problemen ontstaan ten gevolge van maatregelen corona (kinderen niet naar school,
aanbieders jeugdhulp grotendeels dicht): zoeken naar alternatieve (maatwerk)oplossingen met
aanbieders van jeugdhulp; voornamelijk gericht op borgen veiligheid.
Geen huisbezoeken meer naar aanleiding van meldingen: gesprekken via videobellen; kan tot op
zekere hoogte; eventuele toekenningen voor jeugdhulp die hieruit voortvloeien kunnen niet
“verzilverd” worden omdat meeste aanbieders in verband met corona in beperkte mate
beschikbaar zijn; maken van beschikkingen wordt uitgesteld tot hulp daadwerkelijk weer ingezet
kan worden (betekent werk op later moment).
In sommige cases extra jeugdhulp noodzakelijk ten gevolge van situaties ontstaan door
maatregelen (kinderen uit kwetsbare gezinnen); ten behoeve van borgen veiligheid.
Zicht op potentieel kwetsbare kinderen is minder nu scholen dicht zijn (mogelijke gevolgen voor
veiligheid en ontwikkeling); de gespreksvoerders jeugd houden contact met de bij ons al bekende
kwetsbare gezinnen. Indien nodig kunnen deze kinderen gebruik maken van de noodopvang en/
of worden andere (aangepaste) vormen van jeugdhulp aanvullend ingezet.

Uitvoerende werkzaamheden leerplicht / leerlingenvervoer:
-

-

Voor de nog niet bij ons bekende kwetsbare gezinnen. De gespreksvoerders onderwijs worden
ingezet om i.o.m. scholen en ketenpartners, gezinnen /leerlingen te benaderen met wie de
scholen geen contact kunnen krijgen.
Aanvraagperiode leerlingenvervoer voor komend schooljaar is gestart; gespreksvoerders
onderwijs handelen nieuwe vragen af, zoveel mogelijk telefonisch. Het project reiskoffer ligt stil,
waardoor het alternatief aanbod voor leerlingenvervoer (zelf leren reizen met OV/fiets of
anderszins) lastig bespreekbaar te maken is.

Welke maatregelen zijn getroffen?
- Compensatieregeling omzetverlies gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdhulp
- Coördinatiefunctie noodopvang scholen en kinderdagverblijven (inventarisatie, vraag en aanbod
bij elkaar brengen, wekelijkse nieuwsbrief)
- Loketfunctie voor ouders en scholen.
- Samenwerkingsafspraken rondom kwetsbare kinderen en gezinnen.
- Coördinatie en inventarisatie problemen bij passend onderwijs thuis.
- Inzet gespreksvoerders onderwijs bij kwetsbare leerlingen.
- De gespreksvoerders voeren regie via alternatieve werkwijzen.
- Voor de meest kwetsbare jeugdigen zijn er maatwerkoplossingen.
Welke gevolgen zijn nu merkbaar?
- Zorgen om kwetsbare kinderen en gezinnen, omdat kinderen nu veel thuis zijn.
- Onderwijsachterstanden en verschillen worden groter.
- De angst is wel dat de transformatie vertraging oploopt waardoor onze transformatie-effect
(demping kostengroei) negatief wordt beïnvloed.
- Zorgaanbieders bieden wisselend nog hun diensten aan. Mogelijk lopen hulpverleningstrajecten
vast met mogelijke gevolgen voor veiligheid jongeren.
Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
- In geval de corona-maatregelen na juni 2020 doorlopen zullen wij samen met
jeugdhulpaanbieders alternatieven moeten verkennen voor de uitvoering van
transformatieprojecten. Deze staan nu stil vanwege de corona-urgentie.
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-

-

-

-

De zorgen bij kwetsbare kinderen en gezinnen gaan oplopen naarmate de tijd vordert. Dit vraagt
wellicht nieuwe maatwerkoplossingen. We monitoren dit wekelijks bij scholen en opvang en zijn in
nauw contact met CJG en samenwerkingsverbanden hierover.
In geval de maatregelen doorlopen en/of een 1,5 meter maatschappij blijft voorlopig bestaan
zullen we samen met de vervoerders wellicht ook alternatieven moeten verkennen rondom de
uitvoering van routevervoer/gymvervoer en jeugdwetvervoer.
Mogelijk afname peuteropvang: ouders gaan misschien contract opzeggen. Nieuwe aanmeldingen
blijven uit voor zowel peuteropvang als kinderopvang. Mogelijke financiële gevolgen voor
bedrijfsvoering kinderopvang.
Wenselijk om medewerkers in jeugdzorg van bescherming te voorzien en te testen. Hierdoor kan
er meer normale jeugdhulp geleverd worden.

Meedoen naar vermogen
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
-

Re-integratie; bemiddeling naar werk ligt nagenoeg stil, daarentegen zien we vacatures ontstaan
in beroepen die voorheen door MOE-landers werden uitgevoerd.
Participatie; ontwikkelen van vaardigheden niet mogelijk, bedrijven zijn dicht of er wordt gekeken
naar een alternatieve invulling.
Aanvragen Uitkeringen nemen toe.
WSW/beschut PW medewerkers zijn thuis (kunnen niet naar detacheringsplekken).
Gespreksvoerders Participatie nagenoeg volledig ingezet op Tozo regeling.
Gespreksvoerders Schuldhulpverlening ingezet op meldingsbalie Participatie en scannen.
Vroeg-signalering SHV kan niet plaatsvinden. Ook wordt de pilot momenteel niet uitgebreid met
andere partners en signalen.
Minder mogelijkheden energiemeldingen bij Bemoeizorg.
Heronderzoeken Participatie naar later in het jaar verschoven.
Projecten Participatie krijgen straks een piekbelasting (gelijktijdig inzetten idem evaluaties).
Leerwerktrajecten/Inburgering ligt stil en wordt mogelijk op afstand georganiseerd voor specifieke
doelgroepen.
Taalmaatjes hebben wel telefonisch contact met inburgeraars, huisvesting van statushouders ligt
stil, mogelijk risico voor taakstelling. Daarmee ligt ook maatschappelijke begeleiding stil.
Vertraging op afhandeling Bijzondere Bijstand en minimaregelingen, medewerker servicepunt
worden ingezet op Tozo.
Regionaal proces inkoop formeel onderwijs loopt vertraging op.

Welke maatregelen zijn getroffen?
- Inburgering op afstand wordt voor bepaalde doelgroepen gefaciliteerd.
- Inwerktrajecten reguliere gespreksvoerders op Tozo.
- Extra inzet andere teams/afdelingen op Tozo (WSP/SP/AI/RO).
- Extra inhuur voor afhandeling aanvragen Tozo (specifieke zaken)
- Uitvoering Tozo voor gemeente Woudenberg en gemeente Scherpenzeel;
- Verschillende scenario’s uitwerken voor zowel werken op gemeentehuis/ WSW / Beschut PW en
werken/ verlengen thuiswerken.
- Periodiek contact met doelgroep Wsw / Beschut PW.
- Opzetten maatwerkoplossingen voor Wsw / Beschut PW die in psychische problemen komen.
- Contact met bedrijven die Wsw / Beschut PW inlenen over eventuele (financiële) gevolgen van de
corona-maatregelen.
- Contact met betrokken maatschappelijke organisaties en aanbieders van minimaregelingen ed
over eventuele (financiële) gevolgen van de corona-maatregelen.
- Gezinsaanpak van statushouders om onderwijs op afstand voor het hele gezin mogelijk te maken.
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Welke gevolgen zijn nu merkbaar?
- Behoefte bij kwetsbare doelgroepen aan structuur, bijvoorbeeld bij statushouders.
- Wens medewerkers Wsw/Beschut PW om te werken neemt toe.
- Inzet instrumenten heeft een minder groot effect.
- Door ontbreken van inzet producten stagneert ontwikkeling, zal een grotere tijdsinspanning vragen
dit weer op te bouwen.
- Inwoners waar armoede en schulden een rol spelen hebben we mogelijk later pas in beeld.
- Reeds verstrekte abonnementen minimaregelingen kunnen niet worden gebruikt, waarmee de
beoogde sociaal maatschappelijke deelname stokt.
- Lagere detacheringsinkomsten Wsw / Beschut PW.
- Omzet- en productieverlies bij sommige inleners van Wsw/Beschut PW.
- Minder goed beeld van de klanten maar wel intensiever contact (WSW).
- Onzekerheid bij inwoners en uitvoering over de mogelijke beslissingen die worden genomen met
de bijbehorende beslissingen (wel niet werken onder welke voorwaarden).
Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
- Reeds ingezet beleid zal stagneren, waarmee resultaten mogelijk pas op langere termijn en met
grotere inspanning kunnen worden behaald.
- Toename aantal bijstandsdossiers en daarmee re-integratieverplichting.
- Verder verlies van omzet door oplopende kosten bij deel van de inleners van Wsw / Beschut PW.
- Mogelijke toename psychische problemen vanwege ontbreken dagritme bij kwetsbare
doelgroepen, waarvoor maatwerkvoorzieningen moeten worden getroffen. Gewenste maatregel:
creëren noodwerkplekken en mogelijk maken thuiswerken.
- Toename Schuldhulpaanvragen.
- Toename gebruik Minimaregelingen.
- Toename en uitbreiding Tozo.
Samen oud worden
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
-

-

-

Niet kunnen leveren van face-to-face en groepsgebonden maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Gevolg is omzet verlies van Wmo-aanbieders. Financiële compensatie in lijn met
landelijke afspraken VNG en Rijk (Redenatie: kosten zijn al begroot en waren zonder coronacrisis
ook gemaakt).
Fors omzetverlies doelgroepenvervoer door vraaguitval. Regio Foodvalley stelt
compensatieregeling op (binnen begroting).
Gespreksvoeders Wmo hebben wachtlijst opgelost door minder meldingen met een
ondersteuningsvraag. Verwachting is dat deze vragen na de crisis alsnog in grote hoeveelheid
terugkeert.
Subsidieverantwoordingen kunnen in een aantal gevallen pas na de deadline van 1 april ingediend
worden. Subsidievaststellingen kunnen niet altijd binnen de termijn gedaan worden.
Gesubsidieerde activiteiten kunnen in veel gevallen geen doorgang vinden.

Welke maatregelen zijn getroffen?
-

-

Een regeling voor het financieel compenseren van omzetverlies van gecontracteerde aanbieders
wordt opgetuigd. Aanbieders proberen zo creatief mogelijk tijd en aandacht te besteden aan de
cliënten.
Gespreksvoerders voeren regie via alternatieve werkwijzen.
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Welke gevolgen zijn nu merkbaar?
- Inhoudelijke zorgen bij en om kwetsbare volwassenen en ouderen en hun mantelzorgers.
Immateriële Wmo-vangnetvoorzieningen zijn namelijk niet voor niets toegekend aan deze
inwoners.
- Financiële zorgen bij gecontracteerde Wmo-aanbieders.
- Financiële zorgen bij en om sportverenigingen en culturele organisaties door verlies aan
inkomsten.
Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
Er zal gezocht moeten worden naar alternatieve inhoudelijke invulling van de noodzakelijke
maatschappelijke ondersteuning.
Algemeen sociaal domein
Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
Vanuit Juridische Zaken vertraagt de afhandeling van bezwaar omdat er nog geen oplossing
gevonden is om hoorzittingen door te laten gaan (risico’s o.a. overschrijding afhandelingstermijn,
ingebrekestellingen en verbeuren dwangsommen).
Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Er vindt extra inzet op de coronadesk (economische zaken en sociaal domein). Hiervoor is er veel
waardering bij onze klanten.
Er is minder inzet op de lopende projecten bij Economische zaken. De aandacht gaat uit naar
ondersteuning en advisering ten aanzien van noodhulp ondernemers. De geplande onderwerpen op
agenda van de raad schuiven flink door. De grotere projecten voor bijvoorbeeld Voorthuizen liggen
stil.
Project haalbaarheidsonderzoek Railterminal. De gemeenteraad heeft (onder voorwaarden) geld
beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een railterminal. De
eerste stap in dit haalbaarheidsonderzoek is het vinden van een investeerder(s) en exploitant en de
consultatie van sleutelpersonen in het spoortransport. Door de coronamaatregelen wordt de zoektocht
naar investeerder(s) en exploitanten bemoeilijkt waardoor de planning van gesprekken vertraagd.
Verder is de vraag of en in hoeverre de corona-maatregelen structureel effect zal hebben op het
goederentransport.
Het parkeren in Barneveld-centrum is gereguleerd door middel van ‘betalen voor parkeren’. Doel van
het reguleren is om langparkeerder te weren en bezoekers de gelegenheid te geven dichtbij te kunnen
parkeren. De crisismaatregelen zoals ‘thuis blijven’, afstand houden en het mijden van fysiek contact
leiden tot een moeilijke opgave voor beheerder en parkeerder.
Welke maatregelen zijn getroffen?
De parkeerautomaten zijn uitgeschakeld en het parkeren is vrijgegeven (gratis) tot 1 juni 2020.
Welke gevolgen zijn nu merkbaar ?
De crisismaatregelen zorgden tot een lagere parkeerdruk (lager dan 50%). Het vrijgeven van het
parkeren leidt tot een lagere inkomst ter grootte van zo’n € 160.000.
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Programma 3. Woon- en leefomgeving
Beheer openbare ruimte
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Uitvoering: de afgelopen weken is met name ingezet op de kritische processen (afval, begraven,
riolering en ondersteuning calamiteiten). Hierdoor ontstaan er achterstanden in het beheer en
onderhoud. Van direct zichtbaar in de openbare ruimte (groen onderhoud, tot minder zichtbaar
(ledigen van kolken).
Doordat gesprekken met bewoners (participatie) op dit moment niet plaats kunnen vinden schuift de
uitvoering van het speelruimtebeleidsplan naar een later moment. Op een aantal plaatsen zouden
nieuwe speelplaatsen worden aangelegd, vanwege de drukte op nieuwe speelplaatsen is de
uitvoering uitgesteld tot de maatregelen versoepelen.
Integraal overleg met verschillende teams is lastiger, zeker als het gaat om trajecten die meer dan
afstemming vragen. Hierdoor zal er vertraging optreden. We zien dit bijvoorbeeld bij de ontwikkeling
van gebiedsregie en een onderzoek naar optimalisatie bedrijfsvoering rioolbeheer.
Beleid: voorstellen voor grondstoffenbeleid en licht in de openbare ruimte worden later dan gepland
aan college en raad voorgelegd.
Welke maatregelen zijn getroffen?
De uitvoering is vanaf 16 maart vooral gericht op de kritische processen en het voorkomen van
besmetting (ploegendienst), het bedrijfsbureau is overgegaan naar thuiswerken en het team groen
plus is volledig thuis.
In voorbereiding: de uitvoering is vanaf 28 april ’20 weer volledig ingezet waarbij de focus blijft liggen
op de kritische bedrijfsprocessen. We bereiden daarvoor de 1,5-meter-BOR-bedrijfsvoering voor. Ook
voor kantoor, kantine etc worden voorbereidingen getroffen.
In voorbereiding is ook de planvorming om achterstanden in te lopen (eigen personeel of inhuur),
aanpassen van planningen etc.
Ruimtelijke ontwikkeling
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders. Vluchtelingenwerk heeft tijdelijk werkzaamheden
stilgelegd, vanwege het coronavirus. Daardoor worden er tijdelijk geen huurwoningen toegewezen.
Hoorzittingen in het kader van bezwaar worden op dit moment niet gepland. Dit betekent dat
bezwaarprocedures qua doorlooptijd langer duren. Zittingen bij rechtbank en Raad van State gaan
niet door.
Omgevingswet. De voortgang wordt bemoeilijkt omdat onder andere aan participatie geen invulling
gegeven kan worden. Centrumvisie Barneveld is uitgesteld tot oktober 2020. Heeft voor dit moment
weinig invloed omdat invoering van de wet is uitgesteld.
Diverse bestemmingsplannen lopen vertraging op.
De bijeenkomsten in het kader van de Winddialoog (project Windenergie) en inderdaad ook de
Centrumvisie Barneveld lopen vertragingen op. Ook de Woonvisie loopt vertraging op.
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Welke maatregelen zijn getroffen?
Met Woningstichting Barneveld en Vluchtelingenwerk afgesproken dat als er weer voldoende ruimte
komt Vluchtelingenwerk haar werk weer oppakt en de woningstichting de eerstvolgende vrijkomende
woningen aan statushouders kan gaan verhuren.
Welke gevolgen zijn nu merkbaar?
-

Bestemmingsplannen kunnen niet fysiek ter inzage worden gelegd (wettelijke verplichting).
Hoorzittingen kunnen nog niet worden gehouden.
Zittingen Rechtbank en Raad van State gaan niet meer door: geen uitspraak in zaken.
Gevolgen zijn vooral merkbaar als er bewonersbijeenkomsten of participatievormen
georganiseerd moeten worden.
Ten aanzien van het plaatsen van statushouders valt het nu nog mee, maar vanaf half april zullen
er tijdelijk geen statushouders worden gehuisvest.

Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
- Hoorzittingen moeten dan gehouden kunnen worden.
- Dan duurt het lang voor beleidsprojecten gerealiseerd worden; maatschappelijke onrust neemt toe
en ambities (duurzaamheid) worden niet gerealiseerd.
- Digitale participatie zou dan mogelijk gemaakt moeten worden.
Veiligheid
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Aanpak ondermijning gaat wel door, maar in ander tempo.
De vergunningenverlening evenementen ligt momenteel stil.
Publiekzaken: huwelijksvoltrekking zijn vanwege de maatregelen geraakt. Daarnaast is de
noodzakelijk teamontwikkeling voortvarend opgepakt.
Riolering en water
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
Het opstellen van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) loopt lichte vertraging op. Onder andere als
gevolg van het verschuiven van informatiebijeenkomst met raadsleden.
Vastgoed
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
-

-

De Voorde- aanleg velden en verhuizing Spirit : Vertraging in het vergunningstraject en mogelijk
ook in de start van de aanleg terrein ( start in najaar lijkt nog steeds haalbaar).
Uitbreiding Burgthof + Renovatie Beatrixschool: Vertraging bij opstarten project.
Vellerschool: Vanwege Corona kiest één van de scholen er voor om pas na de zomervakantie
gebruik te gaan maken van het nieuwe schoolgebouw. Het schoolgebouw Veller huisvest twee
scholen.
Uitrol zonnepanelen leveringen hebben vertraging of zijn niet mogelijk. Ook worden de prijzen
opgedreven.
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-

De binnensport accommodaties Optisport. De sluiting van de binnensport accommodaties heeft
grote gevolgen voor de competities van diverse binnensportverenigingen, maar ook voor zwemen gymonderwijs. Ook financieel kan de sluiting voor zowel Optisport als de Verenigingen
negatieve gevolgen hebben.
Culturele gebouwen. Culturele gebouwen als theater en buurthuizen zijn gesloten en hebben
daardoor geen inkomsten.
Aula begraafplaats De Plantage. Aanleggen livestreamverbinding en vergroten koelcapaciteit
(totaal, circa 10 K) . Aanpassingen later gebruiken bij project aanpassen Aula (verbouw/facelift)
Extra schoonmaak: bij een aantal accommodaties worden extra schoonmaakwerkzaamheden
uitgevoerd. O.a. gemeentewerf, steunpunten, aula, gemeentehuis. Kosten worden op het
grootboeknummer voor corona geboekt.
Kwaliteit drinkwater: Zodra de mitigerende maatregelen op landelijk en veiligheidsregio worden
afgeschaald, is er extra inspanning noodzakelijk voor de waterbehandeling. Water staat nu in
meerdere accommodaties al weken stil. Denk hierbij aan spoelen installaties en monstername
voor de legionella. Kosten onbekend.

-

-

Welke maatregelen zijn getroffen?
Projecten: bijstellen van projectplanning (voor zover mogelijk). Dit om de werkzaamheden doorgang te
laten vinden, maar met minder mensen, in ploegen en volgens de regels van het RIVM. Over enkele
leveranties is onduidelijkheid, mogelijk komen deze later dan gepland. Daarnaast informeren wij de
betrokken over de (mogelijke) vertraging. Dit stapsgewijs en rekening houdend met eventuele
verlenging van de maatregelen. Een goede planning kan door alle onzekerheden op dit moment nog
niet gemaakt worden.
Optisport: de gebruikers zijn door Optisport op de hoogte gebracht van de sluiting van alle
binnensportlocaties in de gemeente Barneveld. Zij kunnen voor vragen of problemen Optisport om
een antwoord vragen. Waar knelpunten ontstaan zal Optisport de gemeente Barneveld hierbij
betrekken.
Cultuur, sportverenigingen en dorpshuizen: tijdelijke liquiditeitsondersteuning van cultuur, sport en
dorpshuizen in de vorm van het opschorten van OZB en innen van huur. Cultuurorganisaties,
sportverenigingen en dorpshuizen met een eigen accommodatie zijn op 7 april aangeschreven door
wethouder Dorrestijn om gebruik te maken van de bestaande Rijksregelingen en bij
liquiditeitsproblemen uitstel te vragen voor betaling van OZB, heffingen en huur
Dienstverlening
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis ?
Dienstverlening gaat nog volop door. Op andere en ietwat afgeslankte wijze. Geen klachten daarover
Ongemak bij huwelijk, maar alles is in hele goede banen geleid met veel begrip van de klanten.

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening
Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden substantieel
beïnvloed door de coronacrisis?
-

De inzet van communicatie, Handhaving en Economische zaken is door de enorme extra
inspanning voor het coronavirus momenteel minder gericht op de reguliere trajecten.
Proces burgerparticipatie/gebiedsregie liggen nu even stil.
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-

-

De inzet vanuit communicatie voor projecten is minder door de extra inzet voor het virus en
omdat niet alle projecten in hetzelfde tempo doorlopen.
Het opstellen, controleren en behandelen van de jaarverslaggeving wordt vertraagd.
Het opstellen van de Kadernota wordt bemoeilijkt.
Belastingheffing (ivm uitstel van betaling).
Digitalisering (bv versnelling implementatie MS Teams).
Organisatieontwikkeling (vertraging in teamontwikkeling, Sterk in je Werk. Versnelling digitaal
werken, flexwerken).
Telefonie, on hold zetten GT Connect.
Vorming Lokaal Overleg (medezeggenschap), i.r.t. toekomstige organisatorische
ontwikkelingen/wijzigingen waarvoor instemming van LO en vakbonden benodigd is (concreet:
sociaal statuut/opleidingsbeleid, wijziging/invoering fietsplan, alle arbeidsvoorwaardelijke
financiële regelingen bij wijziging/aanpassing).
E-HRM (oa inhuurportaal, opschonen AFAS) + Basis Op Orde extern (herstructureren Insite).
Huisvestingsvisie.
Aanbod scholing en training op Barneveld Academy (trainingen en workshops zijn geannuleerd).
Werving en selectie (vacatures worden uitgesteld en/of langer opengesteld, videosollicitatiegesprekken).
Inkoop: aansluiting op het Dynamisch Aankoop Systeem mbv inzet vanuit gemeente Ede loopt
vertraging op.

Welke maatregelen zijn getroffen?
-

Inventariseren kritische processen.
In plaats van het opstellen van een Kadernota is gekozen voor het opstellen van een Kaderbrief,
die compacter en beleidsarmer is dan de Kadernota.
Managen en afstemmen verwachtingen. Keuzes maken op grond van het besef dat niet alles nu
kan en dat de belastbaarheid van mensen anders is komen te liggen.
Tijdelijke uitbreiding van capaciteit bij Communicatie en Economie om de druk vanuit de crisis op
te vagen.
Extra investeren in voorzieningen/apparatuur (bijv. MS Teams; Afas).
Onderzoeken online-aanbod training en opleiding.
Gemeente betaalt facturen sneller dan de geldende betalingstermijn. Dit om bedrijven niet te lang
op hun geld te laten wachten.
Voorbereiden op maatregelen om invulling te geven aan de 1,5 meter maatschappij. Ook in het
kader van vervoer, mobiliteit en gebruik openbare ruimte.

Welke gevolgen zijn nu merkbaar?
Interne klanten zijn minder tevreden omdat er minder geleverd kan worden vanuit communicatie dan
gebruikelijk.
Uitstel van de arbeidsmarktcampagne.
Veranderende arbeidsmarkt (voorbeeld: kandidaat durft contract voor onbepaalde tijd niet op te
zeggen voor bepaalde tijd-contract).
Vertraging is merkbaar in de besluitvorming. Bijvoorbeeld door het afschalen van de Kadernota naar
een beleidsarme kaderbrief waardoor de besluitvorming over de aangevraagde investeringen pas later
gaat plaatsvinden. Daardoor is het niet mogelijk om op korte termijn planvorming te starten. Dit betreft
ook de plannen van de betrokken partijen (zoals sportvereniging Flying Bikes).
Als de maatregelen vanuit het Rijk met één of meerdere maanden verlengd worden, welke
gevolgen zou dit kunnen hebben en welke maatregelen zijn dan gewenst of noodzakelijk?
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Nieuwe fase ingaan van zoeken naar nieuwe innovaties: voorbeeld: hoe gaan we langdurig onze
externe contacten met inwoners vormgeven aan de hand van de nieuwste eisen. Daar wordt op dit
moment binnen afdeling over nagedacht en verder gebracht in de organisatie.
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3. Effecten op de bedrijfsvoering
Het maatregelenpakket heeft een directe impact op de bedrijfsvoering van de gemeente. Inmiddels
zijn we een aantal werken onderweg en kunnen we een aantal effecten gecategoriseerd aan u laten
zien. Dit betreffen zaken die gaan over:
-

Organiseren van werkzaamheden;
(Externe) overleggen;
Productie;
Verzuim.

Organiseren van werkzaamheden
Het overgrote deel werkt thuis en kan aan het werk. Er is bij veel collega’s sprake van extra belasting:
thuiswerken, facilitair, combinatie met thuisonderwijs.
Werkdruk is binnen afdeling onvermijdelijk wel wisselend: een relatief groot aantal collega’s werken in
de kritieke processen. Een groot aantal van hen hebben het voor wat betreft werkdruk het fors voor de
kiezen gehad (handhaving, communicatie, economische zaken, maar ook de balies (huwelijken ) KCC
en postverzending). De meer constante processen zijn daarentegen aanvankelijk best in de luwte
geschoten, maar worden nu volop weer zo goed als dat kan opgepakt. Bij een deel van de collega’s is
door omstandigheden dus ook sprake van verminderde werkdruk.
Vakantiedagen die niet opgenomen (kunnen) worden, mogelijk later in het jaar problemen opleveren
voor de bezetting.
Externe overleggen
Externe contacten met inwoners en stakeholders liggen stil. Afhankelijk van de maatregelen, gaan we
daar nu een nieuwe modus voor zoeken, waardoor noodzakelijke beleidsontwikkeling verder kan
gaan. Denk aan wijkplatforms, burgerparticipatie en gebiedsregie.
Invulling vacatures: gesprekken via video, vacatures worden uitgesteld (terwijl medewerkers wel uit
dienst gaan) en/of vacatures worden langer opengesteld (vertraging proces). Dit kan ook leiden tot
langere periode van inhuur dan voorzien.
Het (tijdelijk) invullen van vacatures lukt met wisselend succes. Inhuur van projectleider
Omgevingswet is gelukt (half april gestart).
Productie
Output/productie ligt gevoelsmatig lager dan anders; dit vraagt een ander soort begeleiding vanuit de
leidinggevende(n). Mogelijk neemt de belastbaarheid van mensen af (mogelijke stress-klachten).
Inzetbare uren minder met thuiswerkende ouders die ook onderwijs moeten verzorgen, daarnaast ook
meer flexibiliteit in ureninzet door thuisweken.
Extra inzet op het uitwerken van alle ondersteuningsmaatregelen en mogelijke scenario’s.
Door de inzet van nieuwe communicatiemiddelen is het nog wel een weg vinden in het efficiënt en
effectief gebruik ervan. Het vraagt nu nog veel tijd.

15

Later in het jaar verwachten wij een mogelijke piekbelasting om ontstane vertraging of achterstanden
in te halen.
Extra handelingen vanwege vanuit huis werken, scannen, postnazending, verdeling.
De contractmanagers binnen het regionale knooppunt (FoodValley) hebben op dit moment extra
werkzaamheden voor het coronavirus; het vaststellen van de regeling financiële compensatie, het
voorbereiden van de implementatie hiervan, aanbieders stellen veel vragen omtrent hun financiële
onzekere positie ten tijden van deze coronacrisis en sommige partijen bedenken vooruitlopend op de
aankomende compensatie al hun eigen manier om het omzetverlies te compenseren (en moeten
teruggefloten worden). Wij merken dat de huidige contractmanagers overuren draaien en nog minder
ingezet kunnen worden de dagelijkse werkzaamheden. Dit is ook in het belang van onze
transformatieopgave. De capaciteit van de contractmanager is momenteel onvoldoende.
Huidige beleidsmedewerkers staan onder hoge druk en proberen de intensievere contacten met de
gecontracteerde Wmo-aanbieders er nu even bij te doen. Dit geldt ook voor de financieeladministratieve functie Wmo vanwege de uitvoering van de financiële compensatieregeling.
Meer inhuur noodzakelijk ivm specifieke uitvoering Tozo
Het overleggen over (autocad) tekeningen is lastig, omdat in TEAM vanuit VDI slecht werkt en je geen
tekeningen op scherm kan oproepen.
De niet-werkbare uren zijn zeer beperkt.
Extra werklast: Omdat we allemaal op afstand zitten kosten overleg-/afstemmingsmomenten meer tijd.
In enkele gevallen kunnen deze zelfs niet plaats vinden. Bijv. WMO bezoeken bij mensen uit de
kwetsbare groep).
Planmatig onderhoud: Als gevolg van de inzet van een medewerker van Vastgoed voor het crisisteam
en uitvoering van corona maatregelen heeft het uitzetten van planmatig onderhoud een achterstand
opgelopen. Twijfel is er of alles dit jaar uitgevoerd kan worden.
Knellende regels opsporen en aanpassen ( voorbeeld bij Archief: geen stukken mee naar huis mogen
nemen etc.)
Verzuim
Het ziekteverzuim is op korte termijn niet erg gestegen en lijkt een normaal patroon te volgen. Door
ervaren toegenomen werkdruk (hollen en stilstaan bij onduidelijkheid in regelgeving en continue
bijsturen) kan het ziekteverzuim nog wel toenemen.
Risico van afnemende verbinding/loyaliteit van medewerkers aan hun werk en/of prioriteiten kunnen
verschuiven t.g.v. op afstand werken en bredere bezinning
Sterk afgenomen werkdruk bij Wsw / Beschut PW. Verslechtering psychische gesteldheid bij een deel
Wsw /Beschut PW in verband met sociaal isolement.
Re-integratie van langdurig zieke medewerkers wordt bemoeilijkt (zowel door het niet aanwezig
kunnen zijn op kantoor als het mogelijke besmettingsgevaar van lichte scan/printwerkzaamheden).
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4. Positieve effecten om vast te
houden na de crisis
Midden in de crisis is ook opgehaald welke zaken waardevol kunnen zijn om na de coronacrisis vast te
blijven houden. Aangegeven zijn zaken die geclusterd zijn op de volgende gebieden:
-

Samenwerking;
Duurzaamheid;
Dienstverlening;
Sturing;
Beleidsmatig.

Samenwerking
-

De vloeiender geworden samenwerking tussen teams van verschillende afdelingen en binnen
afdelingen (gevoel van urgentie maakt alles vloeibaar).
Video-vergaderen is in rap tempo geïntroduceerd, niet meer loslaten, maar als een instrument
behouden en uitbouwen.
Selectiever vergaderen.
MS Teams als breed communicatieplatform/centraal kanaal om elkaar te treffen.
Positieve invloed zorg voor ander/elkaar.

Duurzaamheid
-

De ervaringen met de voordelen van tijd- en plaats onafhankelijk werken kunnen worden
benut. Investeren in ruimte en faciliteiten op kantoor zou wat kunnen verschuiven naar
facilitering werkplek thuis (herbezinning op huisvesting).

Dienstverlening
-

Werken op afspraak bij de balies is een succes: voor klant en bedrijfsvoering. Zoveel mogelijk
behouden.
Meer digitale afhandeling is mogelijk geworden; versnellen van de mogelijkheden op dit
terrein.

Sturing
-

In deze tijd zijn er prioriteiten gesteld en meer focus aangebracht op wat echt belangrijk is.
Periodieke update van onze gemeentesecretaris over belangrijke ontwikkelingen (kort en
krachtig).
Sneller tot keuzes komen, minder stappen in besluitvormingsprocessen.
Sturen op resultaat & vertrouwen in plaats van aanwezigheid & controle.

Beleidsmatig
-

Onderwijs op afstand lijkt voor bepaalde kinderen juist heel wenselijk.
Nauwe samenwerking onderwijs en kinderopvang en onderwijs en ouders
(ouderbetrokkenheid).
Vanuit Wmo mogelijk blijvende efficiencyslag als door de coronacrisis blijkt dat immateriële
ondersteuning ook via beeldbellen geboden kan worden (wegvallen reistijd en – kosten).
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5. (Financiële) Risico’s, kosten en
baten
Geïnventariseerd is welke risico’s er worden gesignaleerd en welke kosten en baten worden beïnvloed
door de coronacrisis. Veel risico’s, maar ook niet-financiële risico’s worden hier weergegeven.
Vaak zijn de risico’s in nadelige zin (meer kosten, lagere opbrengsten) benoemd, maar kunnen ook
voordelig zijn (lagere kosten of een extra opbrengst). In dit hoofdstuk worden eerst de risico’s
weergegeven en vervolgens de kosten en baten. In deze eerste monitor zijn veel zaken nog niet
gekwantificeerd. In de komende periode zal er meer duidelijkheid gaan ontstaan en zal er meer
gekwantificeerd worden. Financiële bijstellingen zullen via de reguliere procedure (maandrapportage
of separaat raadsvoorstel worden ingebracht).
Risico’s
Korte termijn:
-

-

-

Negatieve ontwikkeling bij jeugdigen en gezinnen door de staking van bepaalde
jeugdhulptrajecten. Met name niet gesignaleerde kwetsbare/onveilige kinderen en gezinnen.
De toegenomen belastbaarheid van medewerkers en klanten kan leiden tot uitval.
Risico van oplopend verzuim als gevolg van Covid-19 als de maatregelen iets worden
verlicht.
Vertraging bij een aantal projecten.
Compensatieregeling omzetverlies gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdhulp,
leerlingenvervoer. Het Rijk doet een zeer dringend beroep op gemeenten om hun
gecontracteerde aanbieders te compenseren voor omzetverlies door vraaguitval of
verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim). Voor het
compenseren van omzetverlies is er geen financiële regeling van het Rijk. Aanbieders krijgen
een deel van hun omzet vergoed zonder dat daar in alle gevallen productie tegenover staat.
Er bestaat een risico dat die productie op den duur niet of niet volledig geleverd zal gaan
worden.
Er kan een hausse ontstaan in de complexere zaken als naturalisatie, adresonderzoek etc.
Langere inhuur dan gepland door het niet kunnen vervullen van vacatures.
Kosten noodopvang: het kan zijn dat opvangorganisaties ons vragen om de kosten te betalen
van de noodopvang. In principe is afgesproken met deze partijen om dit ‘om niet’ te doen,
maar als de gevraagde werkzaamheden hier aanleiding toe zijn dan kan deze vraag bij de
gemeente worden neergelegd.
Wmo: de coronacrisis kan leiden tot meerkosten bij gecontracteerde Wmo-aanbieders en
daarmee ook, conform landelijke afspraken, bij de gemeente.
Cultuur:bBij grote liquiditeitsproblemen voor Schaffelaartheater is er financiële ondersteuning
nodig. Het is denkbaar dat er een regeling komt vanuit Rijk en/of provincie.

Lange termijn:
-

Verwachten meerkosten jeugdhulptrajecten als gevolg van de negatieve effecten van de
corona-maatregelen.
Onderwijsachterstanden zijn opgelopen bij al kwetsbare groepen.
MBO-leerlingen die aan het werk zijn gegaan in deze periode, krijgen we die weer terug naar
school (VSV-risico).
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-

-

-

-

Negatieve beïnvloeding van concurrentiepositie Wsw-ers door het thuishouden van de Wsw /
Beschut PW, waardoor inleners naar andere oplossingen voor groepsdetachering gaan kijken.
Kwetsbare groepen minder kans op de arbeidsmarkt, minder begeleidingsmogelijkheden met
1,5 m samenleving.
Uitkeringsgerechtigden die groei lieten zien in ontwikkelingen zullen daar nu in stagneren.
Aandacht richt zich op de situatie nu. ‘Hoe gaan we om met de strategische opgaven’
verschuift naar de toekomst, terwijl de afgelopen maanden gebleken is dat juist deze opgaven
aandacht behoeven.
Partijen en personen gaan nieuwe keuzen maken in tijd- en geldbesteding.
Extra investeringen als gevolg van de nieuwe 1,5-meter-lifestyle.
Uitblijven van leveranties bouwmaterialen en installatie onderdelen.
Langdurige vertraging, bijbehorende communicatie en extra kosten.
Liquiditeitsprobleem Optisport (daarmee wegvallen beheer (sport)accommodaties).
Liquiditeitsproblemen bij culturele instelling en sportverenigingen.
Onduidelijkheid over voortbestaan van contractpartners en het opnieuw onderbrengen van
deze werkzaamheden.
Onzekerheid over invulling en gebruik van accommodaties.
Vooralsnog geen extra kosten door de coronacrisis voor de gemeente, omdat het
exploitatierisico bij Optisport ligt. Wel is de verwachting dat als situatie te lang duurt Optisport
ook bij de gemeente zal aankloppen voor ondersteuning.
Onduidelijk is over de coronacrisis invloed gaat hebben op de bouwkosten en de voortgang
van werkzaamheden. Er zijn veel wisselende berichten hierover. De verwachting is wel dat de
bouwkosten zullen stijgen.
Daling huurinkomsten (als verenigingen niet meer kunnen betalen).
Daling belastinginkomsten (als bv bedrijven failliet gaan; leegstand).

Kosten en opbrengsten
De te verwachten kosten en opbrengsten zijn per programma weergegeven, onderverdeeld in:
-

Nadelig – voor de gemeente financieel nadelige effecten.
Voordelig – voor de gemeente financieel voordelige effecten.
Te verwachten hogere kosten/lagere opbrengsten waarvoor gemeenten compensatie van het
Rijk gaat krijgen – hiervoor heeft het Rijk reeds compensatie aangekondigd of is de
verwachting dat het Rijk dat op korte termijn doet.

Kosten:
Programma 1
Nadelig:
-

-

Bbz-specialist ingehuurd als onderdeel van de steunmaatregelen Ondernemend Barneveld
o Verwerkt in maandrapportage maart 2020.
Kosten jeugdzorgaanbod: er wordt in sommige gevallen extra jeugdhulp als
maatwerkoplossing geboden om jongen/het gezin te ondersteunen/ontlasten tijdens deze
corona-periode (ook PGB).
Kosten extra toezicht kinderopvang/noodopvang op grond van Wet Kinderopvang.
Groter bijstandsbestand door een hogere instroom in uitkering en een lagere uitstroom naar
werk.
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Voordelig:
-

-

Pertax rijdt minder ritten, 80% van de kosten van vorige maand wordt betaald (ten opzichte
van normaal gesproken 100%).
Compensatieregeling voor de vervoerders (VAV en Routevervoer) die met de regio is
opgesteld. Dit leidt tot iets lagere kosten, maar wel tot uitgaven waar geen levering tegenover
staat.
Minder uitgaven op re-integratie instrumenten wanneer deze niet op alternatieve wijze worden
ingevuld.

Te verwachten hogere kosten waarvoor gemeenten compensatie van het Rijk gaat krijgen:
-

-

Kosten peuteropvang: de gemeente moet de eigen bijdrage van ouders compenseren voor
niet KOT-ers (ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag). We ontvangen hiervoor
middelen van het Rijk.
Compensatie van kosten eigen bijdrage in het kader van leerlingenvervoer (bijdrage van het
Rijk is hierin nog onbekend).
Extra inzet (uitvoering) door nieuwe aanvraag Tozo en doorlopen van huidige
werkzaamheden met mogelijke vertraagde impact op de bijstand (inwoners met korte ww en
schuldhulpverlening).

Programma 2
Nadelig:
-

Opzetten ondernemersloket Barneveld (coronadesk) ad € 25.000
o Verwerkt in maandrapportage maart 2020

Programma 3
Nadelig:
-

-

Overwerkvergoeding voor BOA’s gedurende coronaperiode in weekenden en feestdagen;
Extra inhuur bij webteam ( 28 uur: mede door uitval medewerker).
Het visiedocument De Glind moet voor de zomer gereed zijn. Momenteel wordt er meer
gebruik gemaakt van externe begeleiding (dan oorspronkelijk bedoeld) zodat het visietraject
geen vertraging oploopt.
PUB/KCC: 0.5 fte inhuur langer aan moeten houden, na 1 mei afgebouwd.

Programma 4
Nadelig:
-

Inkoop (kosten inhuur); neemt toe door behoefte aan extra ondersteuning.
Ondersteuningsmaatregelen; nemen toe vanwege faciliteren thuiswerkplekken.
Inzet (uitvoering): extra inhuurkosten bij communicatie, EZ: globaal 1 fte inhuur extra,
daarnaast maakt de zittende inhuur extra uren (0,5-1 fte),
Er is extra inzet geweest met name ter ondersteuning van de kritische processen en in de
ondersteuning van de handhaving.
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Opbrengsten:
Programma 1:
Nadelig:
-

Lagere detacheringsvergoedingen.

Te verwachten lagere inkomsten waarvoor gemeenten compensatie van het Rijk gaat krijgen:
-

Doordat er minder maatschappelijke ondersteuning wordt geleverd, zal er waarschijnlijk ook
minder eigen bijdrage Wmo worden geïnd.

Programma 2:
Nadelig:
-

Geen opbrengsten van parkeren tot 1 juni ca € 160.000;
Lagere opbrengsten evenementenvergunningen, horecavergunningen, terrassen,
standplaatsen etc.

Programma 3:
Nadelig:
-

Mogelijk lagere precario opbrengsten als gevolg van stagnerende bouwactiviteiten.
Doordat projecten later opgeleverd gaan worden of in gebruik genomen zullen er extra kosten
komen die anders voor de exploitant zouden zijn. Bijv. vastrecht nutsvoorzieningen.
Cultuur/Sport: Opschorten van huur en het deels in mindering brengen van huren.

Programma 4:
Nadelig:
-

Lagere opbrengst uit toeristenbelasting in verband met de maatregelen tot 1-7-2020. Daarna
is het onzeker hoeveel overnachtingen er zullen plaatsvinden.

Voordelig:
-

Van de provincie Gelderland een lump-sum bijdrage ontvangen ad € 167.591.

Te verwachten lagere inkomsten waarvoor gemeenten compensatie van het Rijk gaat krijgen:
-

De extra rijksuitgaven t.a.v. de steunmaatregelen zijn buiten het uitgavenkader geplaatst. Dit
leidt dus niet tot een accresaanpassing voor gemeenten. Op andere, meer reguliere, terreinen
zal een onderbesteding verwacht gaan worden waardoor normaliter de trap-af wordt gegaan
(verlaging van de algemene uitkering). Op basis van Haagse bronnen wordt verwacht dat in
de meicirculaire de acressen voor 2020 en 2021 vast worden geklikt; vergelijkbaar met de
situatie van de vorige financiële crisis. De verwachting is dus dat de algemene uitkering min of
meer gelijk blijft t.o.v. de decembercirculaire 2019.
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Impact coronacrisis op uw gemeente
De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse gemeenten. Onder meer
op het gebied van economie, nanciën, onderwijs, openbare orde en het sociaal domein.
Samen met de gemeenten brengen we die gevolgen op deze pagina in kaart.
Waarstaatjegemeente kiest ervoor om nieuwe gegevens zo snel mogelijk te publiceren. Dit
dashboard is daarom volop in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid voor een zo
volledig en actueel mogelijk beeld.

COVID-19
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Woningmarkt

Woningaanbod

Vraagprijs woningen
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Aangeboden woningen
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Economie

Lopende WW-uitkeringen

Instroom en uitstroom van WW-uitkeringen

per 10.000 inwoners
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