
VRAGEN INFORMELE CORONA BIJEENKOMST 27 MEI 2020.

Op de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop uw college en de 
ambtelijke organisatie omgaat met de gevolgen van de corona-pandemie. Er wordt veel van u 
gevraagd in deze uitzonderlijke tijd. Chapeau!

Nota bene.
Voor alle vragen en opmerkingen geldt: Voorzover bekend. Wij willen tijdens de bijeenkomst een 
'beeld' krijgen van de actuele situatie en de mogelijke gevolgen voor de komende jaren.

ALGEMEEN.
Op hoofdlijnen willen wij graag informatie ontvangen over de volgende aspecten:

 Ervaringen tot op heden (bestuurlijk/ambtelijk).
 Tot op heden genomen maatregelen.
 Wat wordt nog verwacht.
 Korte en lange termijn gevolgen voor de gemeentelijke organisatie.
 Gevolgen economie, werkgelegenheid, sociaal, maatschappelijk, cultuur, etc.

UNLOCK STRATEGIE.
 Welke unlock strategie volgt het college (met inachtneming van het bevoegd gezag van 

hogere overheden).
 In welke gevallen is de raad aan zet. Te denken valt hierbij aan besluitvorming rond horeca, 

cultuur en sport.

SOCIAAL DOMEIN.
 Welke gevolgen heeft Corona voor: Zzp'ers in financiële nood, flexwerkers, uitstroom uit de 

bijstand, mensen in de sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, inburgering, opvang 
daklozen.

 Welke invloed heeft Corona op de zorg in het kader van de WMO.
 Houdt u rekening met een vloedgolf aan uitgestelde zorgvraag.
 Houdt u rekening met langdurige structurele effecten in het sociale domein. 
 Heeft u signalen van toenemende armoede.
 Acht u een aanvullend steunpakket voor de minima noodzakelijk.
 Welke financiële gevolgen heeft de corona crisis voor het sociale domein.

FINANCIEEL.
 Welke invloed gaat Corona hebben op de lopende begroting.
 Is er al iets bekend over de inhoud en gevolgen van de meicirculaire.
 Is er al iets bekend over het resultaat van de jaarrekening 2019.
 Is er een risicoanalyse gemaakt.
 Worden er meerdere scenario's uitgewerkt in de begroting 2021-2024.
 Hoe hoog is het bedrag dat tot nu toe is uitgekeerd vanuit de diverse regelingen.
 Hoeveel personen, bedrijven, instanties hebben tot nu toe een aanvraag gedaan.
 Hebben de corona uitgaven van het Rijk invloed op de algemene uitkering.



 VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën zijn onlangs overeen gekomen 
dat gemeenten gecompenseerd worden voor de extra kosten van de coronacrisis. Is 
hierover al iets meer bekend.

 Welke negatieve resultaten verwacht u aan de opbrengstenkant. Zoals leges, 
parkeeropbrengsten.  

 De meeste lokale regelingen lopen tot 30 juni (Geen inning belasting bij niet woningen, 
stopzetten actieve invordering, extra ondersteuning aan zelfstandige ondernemers, mensen
in acute geldnood).  Worden de regelingen indien nodig verlengd?

OVERIG.
 Heeft corona gevolgen voor de subsidies van verenigingen en professionele instellingen?
 Worden de in voorbereiding zijnde visies en beleidsnota's -coronaproof- gemaakt 

(stadsvisie, citymarketing).
 Wat zijn de gevolgen van corona voor de buitendienst medewerkers.
 Acht u het nodig om samen met het MKB (Biz ondernemers, Biz vastgoed en 

Centrummanagement) een aktie 'koop lokaal' te ontwikkelen.
 Bent u bereid om tijdelijk de parkeertarieven te beperken.
 Bent u bereid om in aanloop naar de begroting 2021 een bijeenkomst te organiseren met 

vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke instellingen, onderwijs, bedrijfsleven, 
sport en cultuur. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in problemen, wensen, behoeften en 
knelpunten van deze organisatie in relatie tot de gevolgen van de coronacrisis.

AANVULLENDE SUGGESTIES 
 Acht u de instelling van een noodfonds nodig voor acute situaties bij o.a. buurthuizen, 

sportclubs, verenigingen, culturele instellingen.
 Bent u bereid kwijtschelding van belastingen en garantstellingen voor ondernemers te 

overwegen wanneer de corona crisis voortduurt.
 Bent u bereid de inning van precario in 2020 te laten vervallen.
 Mag de horeca gratis de terrassen extra uitbreiden deze zomer?

Fractie DUS Weert.


