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Raadsvragen 

 

 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie van de PVV betreffende de “gevolgen 

van de Coronacrisis voor de gemeentelijke financiën”. 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 2 april 2020 heeft de fractie van de PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde 

voor de vergaderingen van de raad, de volgende vragen gesteld inzake de “gevolgen van de Coronacrisis 

voor de gemeentelijke financiën”; de antwoorden vindt u onder de vragen: 

 

Geacht college, 

 

De Coronacrisis waar onze samenleving middenin zit, heeft niet alleen dramatische gevolgen voor 

de volksgezondheid, maar kan mogelijk ook resulteren in een financiële crisis die vele malen erger 

zal zijn dan die van 2008. Het CPB heeft namelijk vier scenario’s doorgerekend hoe de 

rijksfinanciën zich door de Coronacrisis kunnen ontwikkelen en deze scenario’s hebben ook hun 

doorwerking in de gemeentelijke financiën.  

 

Naar aanleiding van de door de Coronacrisis sterk gewijzigde financiële en economische 

omstandigheden wil ondergetekende dan ook de volgende vragen aan het college stellen: 

 

Vraag 1. 

Kan het college aangeven, indien van toepassing, met welk CPB-scenario de aankomende 

meicirculaire is opgesteld? Mocht er geen CPB-scenario zijn gebruikt, op welke manier is dan 

rekening gehouden met mogelijke gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeentelijke financiën? 

Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

De meicirculaire, die meestal eind mei/begin juni verschijnt, is een bericht van het ministerie van 

Financiën, waarin de ontwikkeling van de Algemene uitkering voor de gemeenten wordt weergegeven. De 

gemeente heeft daar geen invloed op; wij weten dus niet of en zo ja met welk CPB-scenario het Rijk 

rekening houdt voor zijn eigen uitgaven. En daarmee indirect ook voor de bekostiging van de gemeenten 

via het ‘trap op, trap af’-principe: als het Rijk meer middelen uitgeeft, dan geldt voor veel van die uitgaven 

dat die mede de richting bepalen van de ontwikkeling van de Algemene uitkering.  

 

Het Rijk geeft nu heel veel extra geld uit in het licht van de coronacrisis, maar verwacht mag worden dat 

die bijzondere uitgaven niet meetellen in het ‘trap op, trap af’-principe. Hoe het met de reguliere uitgaven 

van het Rijk verloopt is nog niet bekend. Het kan zelfs zo zijn dat de meicirculaire nog maar beperkte 

informatie geeft van de ontwikkelingen van de reguliere rijksuitgaven en dat pas de septembercirculaire 

daar een adequater inzicht in geeft in verband met de coronacrisis.  

 

In de P&C brief van 23 september 2019 is een schema opgenomen voor de behandeling van de 

Kadernota 2021-2024. Het behandelingstraject bij ongewijzigde omstandigheden zou al starten 

ruim voor de datum dat de reguliere meicirculaire zou uitkomen. Echter, jaren achtereen komt de 

meicirculaire pas rond eind mei uit.  

 

Vraag 2 

Wanneer kan de gemeenteraad, indien van toepassing, een geactualiseerde meicirculaire tegemoet 

zien? En in het geval een geactualiseerde meicirculaire later wordt verwacht, is het college dan 

bereid de behandeling van de Kadernota uit te stellen en de gemeenteraad in dat geval zo snel 



mogelijk een aangepast schema van behandeling van de Kadernota te sturen? Graag een 

gemotiveerd antwoord. 

 

Wij gaan ervan uit dat de meicirculaire net als gebruikelijk eind mei/begin juni uitkomt. Wij houden er wel 

rekening mee dat gezien de omstandigheden die een circulaire is met een beperkte waarde om de 

omvang van de Algemene uitkering 2021 te kunnen bepalen. Wellicht kunnen we voor de begroting 

daarom wellicht beter uitgaan van de septembercirculaire.  

 

De behandeling van de kadernota heeft samenhang met de ontwikkeling van de Algemene uitkering: meer 

of minder inkomsten hebben uiteraard effect op de omvang van onze mogelijke uitgaven. De kadernota 

gaat echter meer over welke ontwikkeling van onze gemeente de raad wenst en welke prioriteiten in de 

uitgaven passen daarbij. Ook wordt daarbij nagedacht over de mogelijke dekking, waarbij enige ruimte is 

om daar keuzes in te maken. Juist nu acht het college het van belang om goed na te denken over welke 

keuzes we kunnen en moeten maken. Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling niet stil valt. En de 

economische crisis daardoor nog in onze stad nog verergert. Daarom zijn onze discussies over 

investeringen in onze fysieke en sociale structuur, die we voeren door middel van de kadernota, van groot 

belang. Als er dan meer duidelijkheid is over de inkomsten die Rijk ons verstrekt, kan dan de definitieve 

voorbereiding van de begroting 2021, rekening met de wensen van de raad, worden afgerond.   

 

Vraag 3 

Is het college zonder enige terughoudendheid bereid om alle mogelijke dekkingsmiddelen te 

onderzoeken en in te brengen om de verwachte kortingen het hoofd te kunnen bieden? Zo nee, 

waarom niet en welke dekkingsmiddelen vallen daar dan wat het college betreft (deels) buiten? 

Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 

 

Voor noodsituaties is het college bereid om in overleg met de raad noodmaatregelen te nemen. Daarbij 

kan in beginsel over alle dekkingsmiddelen worden gesproken. Waarbij het uiteraard van belang is dat 

deze maatregelen de effecten van de crisis niet verergeren. Een extra belastingverhoging voor inwoners, 

bedrijven en/of instellingen ligt dan ook niet snel in de rede. Naast de gemeentelijke belastingen heeft de 

gemeente niet zoveel dekkingsmiddelen waarop de gemeente veel invloed heeft. Overigens is het 

onbekend of het Rijk kortingen gaat toepassen; de richting van de regering is het zoveel mogelijk in stand 

houden van banen. 

 

Vraag 4 

Deelt het college de mening dat de door de wethouder financiën in de media geventileerde mening 

waarbij burgers die zich in deze zorgelijke situatie oprecht zorgen maken over de financiële situatie 

van onze stad worden weggezet als “stemmingmakers” onacceptabel is en getuigt van weinig 

inlevingsvermogen? Zo ja, wanneer mag de Helderse bevolking een oprecht excuses van de 

wethouder financiën verwachten en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

De wethouder Financiën heeft niet beoogd om wie dan ook weg te zetten. Hij vindt het onwenselijk voor de 

Helderse samenleving wanneer we elkaar nog sterker de crisis aanpraten dan die zich al voordoet. Het 

Rijk en de gemeente zijn er op gericht om de veerkracht van de economie zo maximaal mogelijk te 

ondersteunen, om de effecten van de crisis, die heftig zijn, zoveel mogelijk te beperken. Het college deelt 

deze opvatting juist omdat we de positieve ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben bereikt zoveel 

mogelijk willen voortzetten. Ook het college beseft daarbij dat dat een hele stevige opgave zal zijn.  
 

Den Helder, 28 april 2020 
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