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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Lokale 
gevolgen COVID-19 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 11 augustus 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Lokale gevolgen COVID-
19, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

Zoals het ernaar uitziet is, is het coronavirus voorlopig nog niet bedwongen. 
De 1,5 meter of in ieder geval COVID-19 veilige samenleving zet ons allen regelmatig voor dilemma’s. 
Wat kan wel of juist niet? Hoe gaan we met elkaar om met de bedreiging tot besmetting? 
Maar ook wat is er nodig en wat zijn de kosten die dit met zich mee brengt? 
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft voor u een aantal vragen. Deze gaan over 
ventilatiesystemen en kosten i.v.m. COVID-19, maar ook in het algemeen. 
 

1. Heeft u inmiddels een inventarisatie gemaakt van de adequate werking van de 

ventilatiesystemen op met name scholen en gebouwen die in het bezit zijn of gebruikt worden 

door de gemeente? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente? 

Graag zouden wij van u hierover een gespecificeerd overzicht krijgen met begrote kosten en de 

dekking hiervan. 

 

Van gebouwen die in bezit zijn of gebruikt worden door de gemeente, zijn twee locaties waarvan wij 

geen eigenaar zijn. De eigenaren hebben ons laten weten dat de ventilatie voldoet aan de gestelde 

eisen. Van de gebouwen waarvan wij eigenaar zijn is de ventilatie ingeregeld conform de 

advieswaarden van de ARBO en/of RIVM. 

Schoolgebouwen zijn eigendom van de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben ons laten weten 

dat ze de ventilatiesystemen hebben laten onderzoeken en waar nodig maatregelen hebben 

genomen. Eventuele aanpassingen aan systemen zijn voor rekening van de schoolbesturen, en 

hebben daarom geen financiële gevolgen voor de gemeente. Verwacht wordt dat de kosten beperkt 

zijn.  

Hetzelfde geldt voor de gebouwen die door de gemeente in gebruik zijn. Verwacht wordt wel dat er 

een toename zal zijn van de stookkosten als in de winterperiode geventileerd moet worden door het 

open zetten van ramen.  

 

2. Kunt u ons een gespecificeerd overzicht geven van de door u verwachte extra kosten die als 

gevolg van COVID-19 op het bordje van de gemeente komen en de financiële dekking hiervan? 

 

Deze vraag is zeer breed. De gemeente heeft te maken met diverse soorten extra kosten: 

 

Bijdragen die passen binnen het Helders steunfonds: te denken valt aan: 

 de tijdelijke regeling tegemoetkoming huisvestingslasten voor ondernemers in de detailhandel 

en horeca; 

 vergoedingen aan onderwijs en kinderopvang om coronamaatregelen te bekostigen; 
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 vergoedingen aan culturele instellingen. Deze worden in kaart gebracht en zullen de komende 

tijd nog wel doorlopen. Overigens staat daar ook weer een vermoedelijke gedeeltelijke 

tegemoetkoming van de provincie tegenover. Gesteld zou dus kunnen worden dat die 

gedeeltelijk niet ‘op het bordje van de gemeente’ terecht komen; 

 vergoedingen aan niet commerciële sportverenigingen voor de doorlopende 

huisvestingslasten. Hier staat weer een vergoeding van het Rijk aan de gemeente tegenover; 

 vergoeding van de huisvestingslasten van buurt- en wijkcentra; 

 etc. 

 

Over de ontwikkelingen van de bestedingen in het steunfonds wordt de raad door middel van 

Raadsinformatiebrieven regelmatig geïnformeerd. 

 TOZO 1-regeling en uitvoeringskosten (t/m 31 mei); hiervoor wordt (na verwachting een 

toereikende) vergoeding wordt door het Rijk betaald; 

 TOZO 2-regeling en uitvoeringskosten (t/m 1 oktober) idem; 

 Financiering sociaal domein bij de zorgleveranciers met compensatie van de meerkosten en 

uitstelzorg. De gemeente(n) betaalden tot 1 juli 100% door (80% bij doelgroepenvervoer) om 

de voorzieningen in stand te kunnen houden. Het Rijk heeft toegezegd deze meerkosten  te 

vergoeden. 

 Kosten voor compenseren wegvallen eigen bijdrage ouders van de gemeentelijke regelingen: 

peuteraanbod, SMI en VVE. Vergoeding door het Rijk is toegezegd. 

 Noodopvang kinderen: extra kosten voor noodopvang (periode: tot 1 juli). Een 

tegemoetkoming in de kosten is toegezegd door het Rijk. 

 Wegvallen eigen bijdrage Wmo voor het tweede kwartaal (daarna weer inning eigen bijdrage): 

wordt vergoed door het Rijk; 

 BUIG: hogere kosten door hogere aantallen uitkeringsgerechtigden. Hoe de ontwikkeling dit 

jaar en de komende jaren zal gaan is uiteraard nog niet duidelijk. Het Rijk zal het 

macrobudget aanpassen is toegezegd. 

 Extra personeels- en overheadkosten: Om thuiswerken te faciliteren heeft iedere medewerker 

een vergoeding van € 150 ontvangen. Daarnaast zijn er (versneld) extra kosten gemaakt bij 

ICT om alle faciliteiten om digitaal te kunnen werken te ondersteunen. Ten slotte zijn kosten 

gemaakt om de 1,5m inrichting van het gemeentehuis te organiseren. Onduidelijk is of hier 

nog een vergoeding voor wordt ontvangen.  

 

Deze opsomming geeft weer dat de omvang van veel kosten nog onduidelijk is. Het Rijk heeft reeds 

een voorschot verstrekt aan de gemeente(n). Over diverse kosten wordt nog gesproken door de VNG 

met het Rijk. Door het Rijk is toegezegd is om de belangrijkste extra kostenposten en wegvallende 

baten worden gecompenseerd. Onlangs is toegezegd dat een tweede tranche vergoeding 

coronakosten aan de gemeente bekend wordt gemaakt bij de septembercirculaire.  

Binnen de gemeente wordt gewerkt aan het trachten in beeld te brengen van de extra kosten voor 

zover nu te overzien. En deze te vergelijken met de bijdragen die we krijgen van het Rijk. Wanneer 

deze informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld met de raad, voor zover mogelijk in de 2e Turap. 

  



zaaknummer: 2020-050587 Pagina 3 van 3 
 
 
 

 

3. Hebben de recente inzichten met betrekking tot de verspreiding van COVID-19 binnenshuis 

volgens u gevolgen voor de toekomstige gemeenteraadsvergaderingen in het gemeentehuis 

aan de Kerkgracht? 

 
De luchtventilatie op de Kerkgracht is volledig ingericht op ventilatie met buitenlucht en biedt ruimte 
om te vergaderen. Op basis van de verplichte 1,5 meter afstand is het niet mogelijk met de volledige 
raad in de raadszaal plaats te nemen.  
 

  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 16 september 2020 
  
  
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  
  


