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MEMO DOORKIJK EIND 2020 EN 2021 EERSTE CORONAMAATREGELEN SCHAGEN 
 
 
In mei 2020 heeft uw raad het raadsvoorstel eerste maatregelen corona 
vastgesteld. We zijn na uw besluitvorming daar voortvarend mee aan de 
slag gegaan. Onderdeel daarvan is het maandelijks rapporteren over de 
stand van zaken per maatregel, inclusief de financiële doorkijk. 
 
Vanaf half mei heeft het Rijk fasegewijs de landelijke maatregelen 
versoepeld. Dat heeft betekend dat de gemeente Schagen niet met het 
meest ongunstige financiële scenario van de eigen corona maatregelen is 
geconfronteerd. 
 
Echter, na de zomer werden de landelijke coronacijfers met de dag 
ongunstiger. Consequentie daarvan is dat het Rijk eind september en half 
oktober nieuwe en aangescherpte landelijke maatregelen heeft 
afgekondigd, waaronder bijvoorbeeld algehele sluiting van de horeca. Er 
wordt door het Rijk gesproken van een gedeeltelijke lockdown. Uit de 
landelijke discussies en doorkijk naar de komende periode blijkt dat deze 
maatregelen welhaast zeker langer gaan duren dan de afgekondigde 4 
weken. 
 
Het Rijk heeft – afhankelijk van de ontwikkeling in de besmettings- en 
zorgcijfers – dinsdag 3 november nieuwe aanvullende en aangescherpte 
maatregelen afgekondigd (zie bijlage). Deze gelden in eerste instantie 
twee weken. Ook in dit geval kunnen deze, afhankelijk van genoemde 
cijfers, langer van toepassing blijven. Vooralsnog schatten we in dat deze 
tijdelijke aanscherping niet of nauwelijks een financieel effect heeft op de in 
Schagen genomen corona-maatregelen. 
 
Daarvan uitgaande is het verstandig dat de gemeente Schagen verder 
kijkt. Met betrekking tot de eigen genomen eerste maatregelen corona, 
geven we naast de maandelijkse tussenstand ook een doorkijk naar eind 
2020 en naar 2021. Zeker van belang omdat in de laatste rapportage per 1 
oktober de nieuwe en aangescherpte maatregelen nog niet (of nauwelijks) 
van toepassing waren. Daarom waren de effecten daarvan ook nog niet 
zichtbaar. 
 

Uitgaande van deze langere periode van gedeeltelijke lockdown gaan we, 
afhankelijk van de besmettingscijfers – en wellicht de komende periode 
alsnog een gehele lockdown – van het volgende uit. De vastgestelde 
eerste corona maatregelen kunnen en zullen in ieder geval ook in de eerste 
helft van 2021 van toepassing zijn. Daarbij moeten we per maatregel kijken 
wat we daarover in 2021 ten behoeve van 2021 willen besluiten. Ook kan 
het zijn dat aanvullende maatregelen of nieuwe maatregelen noodzakelijk 
zijn. In 2021 komen we hierop terug. 
 
Met onderstaande inventarisatie willen we de raad informeren en als u raad 
dat op prijs stelt tevens met elkaar over van gedachten wisselen. Centraal 
staat de vraag hoe uw raad hier tegenaan kijkt? En welk proces wenst uw 
raad hiervoor uit te zetten, onder andere richting eventuele besluitvorming. 
Een mogelijke optie is om met uw raad in een beeldvormende dan wel 
oordeelsvormende vergadering evaluerend terug te kijken. Om dan 
vandaaruit toekomstgericht te kijken naar 2021. Wij stellen voor dit begin 
2021 te laten plaatsvinden. Eventuele besluitvorming is pas noodzakelijk op 
het moment dat er naar aanleiding van de landelijke en/of lokale 
maatregelen een additioneel financieel vraagstuk zich aandient. 
 
Het onderstaande overzicht, met de inventarisatie van de bestaande 
maatregelen, is als volgt ingedeeld: 
1. Door de raad besloten maatregelen 
2. Door het college genomen maatregelen 
3. Autonome ontwikkelingen 
4. Maatregelen die geen besluitvorming vergen 
5. Overige aandachtspunten c.q. keuzes 
6. Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei. 
 
Aansluitend aan het inhoudelijk overzicht is een tabel opgenomen met de 
financiële vertaling van alle maatregelen die de gemeente Schagen heeft 
genomen. 
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OVERZICHT MAATREGELEN 
 
 
Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
Door de raad besloten maatregelen 

1.1 Meteen in behandeling nemen van 
aanvragen voor bijstand voor jongeren 
tot 27 jaar door het loslaten van de 
wettelijke zoektermijn van vier weken 
gedurende de door de staatssecretaris 
Raadsvoorstel Pagina 3 van 14 
geadviseerde periode van 1 maart tot 1 
juni 2020, of zoveel langer als de 
staatsecretaris dat als noodzakelijk 
aangeeft bij aanpassing van haar 
richtlijnen. 

Deze maatregel is vervolgens door het 
Rijk verlengd tot 1 oktober. 

Door het Rijk is (nog) niet gecommuniceerd over verlenging van deze maatregel. 
Wel is op 29 september 2020 een motie door de Tweede Kamer aangenomen. Deze 
motie verzoekt de regering om de zoektermijn van vier weken voor kwetsbare 
jongeren tot 1 juli 2021 buiten werking te stellen. Ook verzoekt de motie om tot 1 juli 
2021 gemeenten de ruimte te geven om de zoektermijn ook bij andere jongeren niet 
toe te passen. De datum van de inwerking-treding van beide maatregelen is op dit 
moment nog niet bekend. 

1.2 De verstrekte activiteitensubsidies aan 
verenigingen en budgetsubsidies aan 
instellingen aan het eind van het jaar niet 
te verrekenen voor het (deels) niet 
kunnen laten plaatsvinden van 
gesubsidieerde activiteiten vanwege de 
opgelegde corona-maatregelen van het 
Rijk. 

De reeds verstrekte activiteiten- en 
budgetsubsidies zijn gemaximaliseerd 
binnen de reguliere beschikbare 
budgetten. Deze subsidies zijn reeds 
beschikt en bevoorschotting vindt plaats. 
Het niet-vereffenen van deze subsidies 
voor activiteiten die vanwege corona 
niet hebben kunnen plaatsvinden brengt 
geen extra kosten met zich mee. 

Idem stand per 1 oktober 2020. Voor volgend jaar zullen we vanuit 
voortbestaan van vrijwilligersactiviteiten 
moeten afwegen hoe we willen omgaan 
met het verstrekken van de subsidies. Dit 
als blijkt dat de coronamatregelen nog 
steeds een negatief effect hebben op 
het al dan niet doorgaan van 
gesubsidieerde activiteiten. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de 
budgetsubsidies en daarmee gepaard 
gaande bedrijfscontinuïteit van de 
gesubsidieerde instellingen. 

1.3 Op het vlak van huren en pachten 
nemen we per doelgroep specifieke 
maatregelen dan wel dat wij per 
huurder/pachter overgaan tot 
maatwerkafspraken. Als uitgangspunt 
hanteren we daarbij dat wij huurders 
en/of pachters die bij de gemeente huur 
betalen tegemoet willen komen als zij 
door de (landelijke) corona-maatregelen 
geen of zeer beperkt gebruik van hun 
gehuurde of gepachte kunnen maken èn 
niet op een andere manier daarvoor al 
worden gecompenseerd. 

Actuele stand van zaken: Brieven naar 
betreffende erfpachters en huurders zijn 
eind mei 2020 verzonden. Daarnaast is op 
de website bericht geplaatst dat 
huurders/erfpachters die geen brief 
ontvangen hebben en menen toch in 
aanmerking te komen voor kwijtschelding 
zij dan bij de gemeente een verzoek 
kunnen indienen. 

Idem stand per 1 oktober 2020. Voor volgend jaar moet er, afhankelijk 
van de landelijke corona maatregelen, 
opnieuw worden gekeken naar hoe we 
omgaan met het innen van de huren en 
de pachten. Correspondentie hierover 
naar huurders en pachters begin 2021 is 
evident. 



2020-11-12, memo coronamaatregelen Schagen, def. versie.docx 3 

Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
i Voor verenigingen, 

vrijwilligersorganisaties (incl. 
zwembaden en 
sportzalen/sporthallen) en 
dorpshuizen gaan we de aan de 
gemeente verschuldigde huur 
(incl. solidariteitsbijdrage 
buitensport) kwijtschelden voor de 
periode dat zij op grond van de 
(landelijke) corona-maatregelen 
geen of zeer beperkt gebruik van 
hun accommodatie kunnen 
maken. 

Op 11 juni is voor totaal € 42.500 gecredi-
teerd. Hiervan betrof € 500 aan sportvere-
nigin-gen. Aanvullend is op 23 juni is voor 
€ 10.580 gecrediteerd aan Sporthal 
Molentocht omdat deze al gefactureerd 
was. Nog niet alle sportverenigingen zijn 
gecompenseerd. De buitensport moet 
nog gecompenseerd worden (huur + 
solidariteitsbijdrage). De facturatie 
hiervan zal eind 2020 plaatsvinden. Dit zal 
een compensatie zijn van ca. € 50.000. 

Idem stand per 1 oktober 2020. Begin 2021 zal opnieuw moeten worden 
bekeken of wij de ingezette 
kwijtschelding zullen continueren.  

ii Voor instellingen die van de 
gemeente een budgetsubsidie 
ontvangen en bij de gemeente 
huren of pachten blijven wij de 
huur in rekening brengen. 

Op 11 juni is voor totaal € 42.500 
gecrediteerd. Hiervan betrof € 9.500 
sociaal culturele instellingen. 

De gehanteerde werkwijze wordt tot eind 
2020 gecontinueerd. 

Voor volgend jaar zal moeten worden 
afgewogen of we bij de instellingen die 
een budgetsubsidie ontvangen de huur 
van moeten doorberekenen. 

iii Voor ondernemers gaan we 
ervan uit dat zij al dan niet met 
ondersteuning vanuit de 
rijksregelingen in staat zijn om aan 
hun verplichtingen te voldoen en 
dus ook de huur- en/of 
pachtbetaling aan de gemeente. 

Verder zijn we in afwachting van 
ondernemers die vinden dat zij recht 
hebben op compensatie. Dat kan een 
bedrag worden van maximaal € 90.000 
voor de afgelopen periode. Zij zullen 
moeten aantonen dat zij door de corona 
minder inkomsten hebben gegenereerd 
dan in 2019. 

Zie stand van zaken 1 oktober 2020. Afhankelijk van het dan geldende 
landelijk coronabeleid en de financiële 
ondersteuning uit het Rijk zal duidelijk 
moeten zijn of ondernemers in staat zijn 
om hun financiële verplichtingen ten 
aanzien van huur/pacht aan de 
gemeente te kunnen voldoen. 

Wij stellen daarom voor om de 
exploitanten van strandtenten de 
aan de gemeente te betalen 
huur en/of pacht voor de periode 
dat zij door de (landelijke) corona-
maatregelen geen of zeer 
beperkt gebruik van hun 
accommodatie kunnen maken 
kwijt te schelden. 

Op 11 juni is voor totaal € 42.500 
gecrediteerd. Hiervan betrof € 32.500 
huur voor strand (paviljoenhouders). 

Geen bijzonderheden. Strandtenthouders 
hebben bij de gemeente tot nu toe geen 
verzoek ingediend om seizoensgebonden 
paviljoens het jaar rond te laten staan. 
Zoals het er nu uitziet hoeven hier voor 
het restant van 2020 geen nieuwe 
besluiten over te worden genomen. 

Voor volgend jaar zal vanwege het 
voortbestaan van exploitanten van de 
strandtenten nieuwe afwegingen moeten 
worden gemaakt over hoe om te gaan 
met het innen van de pacht/ 
huurbetaling. Uiteraard is dit afhankelijk of 
de strandtenten in het voorjaar weer 
open mogen. 

iv Voor particuliere huurders en/of 
pachters gaan wij ervan uit dat zij, 
voor zover zij door de 
maatregelen financieel in de knel 
zijn gekomen, in voldoende mate 
gebruik kunnen maken van 

 Geen bijzonderheden te melden. Zie huidige vastgestelde maatregelen 
Raad. Verstandig is het wel om volgend 
jaar opnieuw te kijken naar de 
maatregelen die dan op landelijk niveau 
worden genomen en wat de 
consequenties zijn voor huurders/ 
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Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
landelijke en/of lokale 
inkomensonder-steunende 
maatregelen. 

pachters. Pas dan kan worden bekeken 
welke eventuele maatregelen dit op 
lokaal niveau behoeft. 

1.4 Wij voeren de Rijksregeling voor het 
compenseren van de ouderbijdrage in 
de kinderopvang uit voor de 
VVE/peuteropvang. 

Dit betreft de teruggave van de eigen 
bijdrage aan NIET-KOT ouders over de 
periode 16-03-2020 t/m 07-06-2020. De 
kinderopvang heeft officieel gezien zijn 
deuren op 11-05-2020 alweer geopend, 
maar omdat het rijk de eigen bijdrage 
van KOT ouders ook t/m 07-06-2020 terug 
betaalt, doen wij dat als gemeente ook. 
Tevens krijgen wij een vergoeding vanuit 
het rijk om de teruggave t/m 7 juni te 
regelen. De prognose tot 1 oktober is het 
totale bedrag van alle 
kinderopvangorganisaties. De 
verwachting is dat sommige 
gastouderbureaus nog facturen indienen 
voor extra gewerkte uren. Deze facturen 
zullen niet hoog zijn. 

Het Rijk zal, als zij daartoe besluit, pas 
weer overgaan tot opnieuw toepassen 
van deze regeling als -net als in het 
voorjaar- sprake is van een lockdown 
waarbij ook de scholen en de 
voorschoolse voorzieningen door 
landelijke coronamaatregelen worden 
gesloten. Daarbij gaan wij ervan uit dat 
het Rijk dan ook de gemeente opnieuw 
financieel zal compenseren. 

Idem doorkijk naar eind 2020. 

1.5 De leges op basis van Titel 3 
(“evenementen”) van de tarieventabel in 
te trekken voor alle gevallen waarbij de 
vergunning vanwege het Coronavirus 
wordt ingetrokken, geweigerd of via de 
noodverordening verboden zijn. 

Na de versoepeling van de corona-maatregelen per 1 juli 2020 was het mogelijk om, 
onder strikte voorwaarden, kleine evenementen toe te staan. Hiervan is gebruik 
gemaakt. We hebben besloten dat evenementen zijn vrijgesteld van leges. Het al 
dan niet doorgaan van evenementen heeft derhalve geen invloed op de 
legesopbrengst. 

Voor 2021 zal opnieuw de afweging 
moeten worden gemaakt. Dit hangt af 
van de op dat moment geldende 
landelijke maatregelen en wat 
daarbinnen mogelijk is om evenementen 
te kunnen laten plaatsvinden. 

1.6 Het vooruitlopend op het inwerking 
treden van de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (TOZO) alvast in de praktijk 
gaan toepassen van het ondersteunen 
van zelfstandige ondernemers die 
waarschijnlijk zeker onder de werking van 
de regeling gaan vallen. 

We krijgen van het Rijk een vergoeding ter compensatie van deze uitvoeringskosten. 
Deze bestaat uit een forfaitair bedrag per aanvraag. Op 22 juli 2020 heeft het Rijk de 
hoogte van dit forfaitaire bedrag bekend gemaakt. Gemeenten ontvangen per 
besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit 
op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. De 
gemaakte afspraak geldt zowel voor Tozo1 als Tozo2. Een Tozo2-besluit op een 
verlengingsaanvraag geldt als een besluit waarvoor de gemeente dus ook de 
vergoeding ontvangt. Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle 
uitvoeringskosten van gemeenten. Vooralsnog zullen de uitvoeringskosten binnen het 
forfaitaire bedrag opgevangen kunnen worden. Ook is de TOZO-2 ingegaan van 1 
juni tot en met 31augustus. De aanvragen voor deze regeling vallen lager uit doordat 
er een partnerinkomenstoets geldt om in aanmerking te komen voor uitkering 
levensonderhoud. Per 1 oktober gaat TOZO-3 in gelden. De aanvraag voor de Tozo-3 
uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra 
maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het 

• TOZO 3 loopt door tot 1 april 2021. 
• TOZO 4 loopt van 1 april tot 1 juli 

2021. Over TOZO 4 wordt begin 2021 
informatie bekendgemaakt. 

• Het voorschot TOZO dat we van het 
Rijk ontvangen is op dit moment  
€ 8.910.930 (stand 17 juli 2020). 
Uiteindelijk moeten we de TOZO met 
het Rijk afrekenen op basis van 
werkelijke uitkeringskosten en 
forfaitaire uitvoeringskosten. Dat vindt 
pas plaats na afloop van de regeling 
TOZO. 
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Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het 
kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) op 1 
april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig 
ondernemers. 
• TOZO 1 liep eind mei af 
• TOZO 2 liep eind september af.  
• TOZO 3 is gestart op 1 oktober 2020 en loopt door tot in 2021. 

1.7 Het instellen van een stelpost tijdelijke 
maatregelen voor de sectoren cultuur en 
sport ter hoogte van € 100.000 en het 
college te mandateren deze stelpost 
nader in te zetten en hierover achteraf 
verantwoording aan de raad te laten 
afleggen. 

Op basis van de informatie wordt 
berekend wat het concrete 
onvermijdelijke tekort of verlies over 2020 
is tot en met 1 oktober 2020. Dit bedrag is 
de basis voor verdere beoordeling. Er kan 
een financiële bijdrage van de 
gemeente worden verstrekt met 
toepassing van de volgende criteria: 
• Vallen de activiteiten van de 

organisatie binnen het subsidiebeleid 
van de gemeente 

• Zo niet, vallen de activiteiten binnen 
de doelstellingen van de gemeente in 
het kader van participatie aan de 
samenleving en leefbaarheid van de 
omgeving 

• Wat heeft de organisatie gedaan om 
de inkomstenterugval op te vangen 

• Wat heeft de organisatie gedaan om 
de uitgaven te beperken 

• Welke ondersteuningsvoorzieningen 
heeft de organisatie aangevraagd en 
hoeveel heeft dat opgeleverd. Hierbij 
geldt dat voorliggende voorzieningen 
meegerekend worden voor het 
bepalen van de 
ondersteuningsmogelijkheden van de 
gemeente, ongeacht of de 
organisatie deze wel of niet heeft 
aangevraagd 

• Wat doet de organisatie er aan om, in 
het geval de coronamaatregelen 
langdurig zijn, een 
toekomstbestendige bedrijfsvoering te 
ontwikkelen 

Afhankelijk van het aantal verzoeken en 
het budget dat daarmee gemoeid is kan 
de gemeente een groter of kleiner deel 
van het tekort of verlies compenseren. De 
gemeenteraad heeft hiervoor bij besluit 
van 20 mei 2020 € 100.000 beschikbaar 
gesteld. De verwachting is dat de stelpost 
in zijn geheel wordt ingezet voor het 
einde van het jaar en dat er ook een 
beroep wordt gedaan op de extra 
verkregen vergoeding bij de 
septembercirculaire. Door het Rijk zijn 
namelijk nieuwe maatregelen getroffen 
gericht op financiële ondersteuning voor 
gemeenten en getroffen sectoren. Het 
gaat onder meer om een tweede 
steunpakket voor de culturele en 
creatieve sector. Deze loopt tot en met 1 
juli 2021. Inmiddels is een verzoek 
ontvangen van de kopgroep 
Bibliotheken, hier moet nog een 
beoordeling plaatsvinden. Daarnaast 
verwachten we dat er ook voor de 
periode 1 oktober tot eind 2020 wederom 
aanvragen zullen volgen. Omdat de 
gedeeltelijke lockdown wederom een 
negatief (financieel) effect heeft op de 
sector cultuur en sport. 

Voor 2021 zal opnieuw de afweging 
moeten worden gemaakt. Dit hangt af 
van de op dat moment geldende 
landelijke maatregelen en wat 
daarbinnen mogelijk is om activiteiten 
geheel of gedeeltelijk te kunnen laten 
plaatsvinden. Bij beperkende landelijke 
maatregelen is de gedachte om ook in 
2021 te werken met een budget met 
dezelfde criteria als in 2020. 
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Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
1.8 Te besluiten de contractvoorwaarden 

voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo en 
leerlingenvervoer (incl. schoolzwemmen) 
aan te passen naar de daadwerkelijke 
geleverde zorg, inclusief de alternatieve 
zorg en een aanvullende bijdrage tot 
aan het bedrag van het moment dat de 
zorg nog geleverd kon worden (februari) 
om daarmee de gedane uitgaven weer 
rechtmatig te maken. En vergelijkbaar de 
subsidievoorwaarden aan te passen voor 
activiteiten- en budgetsubsidies. Deze 
aanpassing van de contractwaarden 
respectievelijk subsidievoorwaarden 
geldt tot 1 juni a.s. of zoveel langer als de 
corona-maatregelen van toepassing zijn. 

Om er voor te zorgen dat aanbieders de 
vaste lasten konden blijven betalen 
konden zij in de periode maart t/m juni 
2020 gebruik maken van de 
continuïteitsbijdrage. In deze periode 
betaalden wij de zorg die normaal 
gesproken geleverd zou worden. Deze 
regeling is opgevolgd door de 
meerkostenregeling waarbij wij ervan 
uitgaan dat de zorg weer geleverd 
wordt, eventueel in aangepaste vorm. 
De kosten die gemaakt moeten worden 
om te voldoen aan de richtlijnen van het 
RIVM kunnen worden gedeclareerd als 
meerkosten. Voor de uitvoering van de 
meerkostenregeling hebben wij budget 
ontvangen van het Rijk. Zowel de 
continuïteitsbijdrage als de 
meerkostenregeling zijn voortgevloeid uit 
landelijke richtlijnen. 

Aanbieders kunnen nog t/m december 
2020 gebruiken maken van de 
meerkostenregeling. Betalingen die zijn 
gedaan in het kader van de 
continuïteitsbijdrage en de 
meerkostenregeling zijn niet rechtmatig. 
Om de rechtmatigheid te waarborgen 
zijn landelijk 3 methoden voorgesteld. Het 
regionale inkoopteam heeft gekozen 
voor de methode van finale afrekening, 
omdat deze methode voor zowel de 
aanbieder als voor de gemeente de 
minst arbeidsintensieve oplossing is. Finale 
afrekening betekent dat wij per 
aanbieder een afrekening opstellen, 
waarin wij de betaalde bedragen in het 
kader van de continuïteitsbijdrage en 
meerkostenregeling afstemmen en 
vaststellen in overleg met de aanbieder. 
Het is bij deze methode niet nodig om 
contracten aan te passen. 

Het is nog niet bekend of aanbieders in 
2021 ook gebruik kunnen maken van 
ondersteunende maatregelen. Binnen 
het regionale inkoopteam houden wij de 
ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen nauwlettend in de 
gaten. Mochten er nieuwe landelijke 
richtlijnen bekend worden, dan zullen wij 
deze volgen. 

Door het college genomen maatregelen 

2.1 Opschorten van de betaaldatum naar 1 
oktober 2020 voor de aanslagen 
marktgelden in juli 2020. Het niet 
verschijnen op de markt vanwege het 
coronavirus, zien als een reden om in 
aanmerking te komen voor een 
ontheffing. En deze ontheffing aan het 
eind van dit jaar ambtshalve verlenen. 

De voorgestelde Coronamaatregelen 
voor de marktondernemers houden in 
dat er geen sancties zullen worden 
gesteld aan afwezigheid op de markt. 
Normaal wordt de vergunning bij 4 keer 
afwezig ingetrokken. Hierop wordt nu niet 
gehandhaafd. Op dit moment zijn er 
geen marktondernemers die vaker dan 
14 keer afwezig zijn geweest. Vooralsnog 
hoeft er geen korting worden 
doorberekend. 

Idem stand per 1 oktober 2020. Idem stand per 1 oktober 2020. 

2.2 Opschorten van de laatste betaaldatum 
naar 1 oktober 2020 voor de aanslagen 
forensen- en toeristenbelasting 2019. We 
versturen de aanslagen in mei 2020. 

Als recreatie ondernemers dit jaar failliet 
gaan, moeten we ervan uitgaan dat we 
dan het nog te af te dragen bedrag voor 
de toeristenbelasting 2019 niet gaan 
innen. Om dit risico te kwantificeren 
schatten we dit in op 1%. In de 
jaarrekening is €1,93miljoen als opbrengst 

Aangezien er weer strengere landelijke 
maatregelen gelden, is de kans op 
faillissementen groter geworden. De 
voorziening dubieuze debiteuren kan 
worden opgehoogd, rekening houdend 
met bijvoorbeeld 2% oninbaar. 

Afhankelijk van de geldigheid van de 
landelijke coronamaatregelen zullen we 
voor 2021 opnieuw moeten afwegen of 
we deze maatregel voortzetten. 
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toeristenbelasting verantwoord, 1% is dan 
dus €19.300. 

2.3 Gedurende de tijd van de maatregelen 
om de verspreiding van het Coronavirus 
te beteugelen is er geen handhaving op 
niet of te laat betalen van gemeentelijke 
belastingen en privaatrechtelijke 
facturen. We zullen het verzenden van 
aanmaningen en dwangbevelen 
voorlopig uitstellen. 

Nog geen zicht op het waarom van niet 
betalen. Op dit moment staan er wel iets 
meer vorderingen open dan vorig jaar. 

Doordat we de afgelopen periode geen 
aanmaningen hebben verzonden, is het 
debiteurensaldo hoger dan de 
afgelopen jaren. Omdat we geen zicht 
hebben waarom de betreffende 
debiteuren niet betalen, is het voorstel 
om een brief te versturen. In deze brief 
geven we aan dat er nog facturen open 
staan en dat ze nog tot november de tijd 
hebben om te betalen voordat het 
incassotraject wordt ingezet. Daarnaast 
wordt in de brief opgenomen dat als de 
debiteur financiële problemen heeft door 
de coronacrisis, ze contact met ons kun-
nen opnemen om een betalingsregeling 
te treffen. 

Afhankelijk van de geldigheid van de 
landelijke coronamaatregelen zullen we 
voor 2021 opnieuw moeten afwegen of 
we deze maatregel voortzetten. 

2.4 Het in overleg met de Stichting Marktstad 
Schagen uitstellen van het opleggen van 
de BIZ-bijdrage. Daarnaast zijn we in 
overleg met de Stichting om te 
onderzoeken wat verder mogelijk c.q. 
gewenst is. 

De invoering van de BIZ is uitgesteld tot begin januari 2021. Om de continuïteit van 
de vereniging te waarborgen heeft het college besloten om € 8.500 aan de 
vereniging uit te keren uit het budget voor toeristische promotie. Dit geld zal worden 
gebruikt om de website Schagen Marktstad verder vorm te geven als onderdeel van 
Holland Boven Amsterdam. Om het merk Schagen Marktstad ook in 2020 zichtbaar 
te houden, heeft het college besloten om aan de Stichting Schagen Marktstad een 
subsidie van 19.000 beschikbaar te stellen.  

In 2021 zullen we overgaan tot de 
invoering van de BIZ en vanaf dat 
moment zal de BIZ-bijdrage worden 
geheven. 

2.5 Regionaal is besloten om de 
zorgaanbieders Jeugd en Wmo en 
gemeentelijk doelgroepenvervoer 
conform de afspraken tussen Rijk en VNG 
te financieren voor geleverde zorg en te 
compenseren voor zorg die vanwege 
corona niet kan worden geleverd. De 
maatregelen die wij hebben genomen, 
gelden vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. 

Vanuit de afspraken die wij met 
aanbieders hebben gemaakt, spreken wij 
over continuïteitsbijdrage en meerkosten. 
De continuïteitsbijdrage betreft geen 
extra kosten, omdat wij deze kosten ook 
zouden hebben als de zorg op reguliere 
wijze geleverd zou worden. Het gaat 
hierbij om kosten waar geen zorg 
tegenover staat. De cijfers in de 
rapportage hebben betrekking op de 
kosten die wij hebben uitbetaald aan 
compensatie. De continuïteitsbijdrage is 
per 1 juli 2020 beëindigd. 

Daarnaast kunnen zorgaanbieders 
eventuele meerkosten declareren. 
Meerkosten betreffen de directe kosten 
die noodzakelijk zijn om de gewenste 
zorg volgens de RIVM-richtlijnen te 
continueren en die onder reguliere 
omstandigheden niet gemaakt hoefden 
te worden. De brief over het in rekening 
brengen van meerkosten is verstuurd 
naar de aanbieders. De 
meerkostenregeling heeft als einddatum 
31 december 2020. De uitbetaling van de 
meerkosten zal voor de hele regio 
gedaan worden door gemeente Den 
Helder. Zij hebben als centrumgemeente 
hiervoor budget ontvangen van het Rijk. 

Het is op landelijk niveau nog niet bekend 
of er ook volgend jaar een regeling komt 
voor meerkosten en/of er tevens landelijk 
budget wordt vrijgemaakt om eventuele 
meerkosten te kunnen declareren. 
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Met het merendeel van de aanbieders 
zijn wij hierover in goed overleg. Zij zijn op 
de hoogte van het proces om tot 
daadwerkelijke uitvoering te kunnen 
overgaan. De eerste facturen zijn 
binnengekomen, maar dit is slechts 
mondjesmaat. Wij hebben op dit 
moment nog geen beeld van de hoogte 
van de meerkosten. Wij verwachten dat 
een groot deel van de aanbieders pas in 
januari, bij het opmaken van de 
jaarrekening, de meerkosten over 2020 
zal declareren. 

2.6 Regionaal is besloten om het 
Leerlingenvervoer voor 80% van de 
reguliere te factureren omzet maandelijks 
te blijven betalen aan de 
gecontracteerde vervoerder. 

De kosten van bovenstaande genomen 
maatregelen vallen lager uit dan regulier 
verwacht en kunnen zoals het er nu uitziet 
binnen het reguliere budget 
doelgroepenvervoer worden 
opgevangen. De Rijksoverheid en 
gemeenten zijn nog in overleg over een 
mogelijke regeling voor financiering van 
meerkosten die voortkomen uit de 
naleving van richtlijnen van het RIVM. Wij 
weten nog niet hoe deze eruit zal komen 
te zien. Omdat het binnen de reguliere 
begroting wordt opgevangen zullen dit 
vooralsnog geen extra kosten met zich 
meebrengen. 

Zolang de scholen open zijn, gaan we 
ervan uit dat ook het leerlingenvervoer 
doorgaat en dat de maatregel niet meer 
noodzakelijk is. Op het moment dat de 
scholen door landelijke maatregelen 
geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, 
zullen we overwegen of deze maatregel 
opnieuw van toepassing is. De vraag over 
de meerkosten als gevolg van de 
naleving van de richtlijnen van het RIVM 
staat nog open. 

Idem doorkijk naar eind 2020. 

Autonome ontwikkelingen 

3.1 De maatregelen ter beteugeling van het 
Coronavirus zorgen voor aanmerkelijk 
meer afval. 

Lockdown is opgeheven en er hebben 
aanzienlijke versoepelingen 
plaatsgevonden. Horeca is per 1 juni 
weer open. Daarmee is een einde 
gekomen aan het verplicht thuis eten (en 
daarmee meer huishoudelijk afval 
genereren). Dat scheelt flink. Wel levert 
het ‘nieuwe normaal’ meer huishoudelijk 
afval op. Over 2020 zijn er hogere 
afvalkosten, vermoedelijk tot een bedrag 
van € 200.000. 

Inmiddels is door landelijke maatregelen 
de horeca per 15 oktober weer gesloten. 
Gevolg hiervan is dat verplicht thuis eten 
weer van toepassing. Met het daarmee 
gepaard gaande extra huishoudelijk 
afval. Omdat de duur van de sluiting van 
de horeca als gevolg van de 
gedeeltelijke lockdown vier weken 
bedraagt, met optie van verlenging, 
kunnen we op dit moment nog geen 
inschatting maken van de meerkosten. 

Ook voor 2021 is dit afhankelijk van 
eventuele landelijke maatregelen met 
een geheel of gedeeltelijke lockdown, 
inclusief sluiting van de horeca. Bij een 
(tijdelijke) sluiting van de horeca zullen 
we derhalve met hogere afvalkosten 
rekening moeten houden. In de 
begroting 2021 is er vanwege deze 
meerkosten afval al rekening gehouden 
met meerkosten van afgerond 110.000 
euro door corona. 
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3.2 Lagere inkomsten uit pachten van kermis 

exploitanten. 
De kermis Schagen heeft door de corona-maatregelen geen doorgang kunnen 
vinden. Door de versoepeling per 1 juli 2020 hebben in het tweede kwartaal 2020 
een vijftal kermissen in het buitengebied wel plaatsgevonden. Deze kermissen 
vonden plaats in Petten, Dirkshorn, Callantsoog, Warmenhuizen en Waarland. Voor 
het derde kwartaal staan zeven kermissen gepland. De kermissen mogen uitsluitend 
plaatsvinden wanneer de corona-maatregelen in acht worden genomen. Dit 
betekent dat er veel aanpassingen moeten worden gemaakt waarbij naar 
verwachting de uiteindelijke kosten hoger zullen uitvallen voor zowel de gemeente 
als de exploitanten. Daarbij zullen de opbrengsten dit jaar naar alle waarschijnlijkheid 
lager uitvallen. Het college heeft besloten de pachtinkomsten kermis 2020 in het 
buitengebied voor 50% te berekenen. De kermisorganisator heeft aangeven een 
groot probleem te hebben met de pachtsom. Door Corona zijn meer kosten 
gemaakt met juist veel lagere inkomsten dan gebruikelijk. Tezamen met het niet 
doorgaan van de kermis in Schagen betekent dit een nadeel van totaal € 66.000 
met een mogelijk bijkomend nadeel van € 11.000. De exploitant van de 
buitengebieden heeft aangegeven de resterende pacht niet te kunnen betalen 
vanwege extra investeringen om de kermissen corona proef te maken. Er moet nog 
overleg plaatsvinden tussen de exploitanten en de gemeente. 

In de begroting is rekening gehouden 
met €77.000 inkomsten aan pachten. Als 
de kermissen niet door kunnen gaan in 
2021 vervallen deze inkomsten. De 
ervaring in 2020 is dat er aan de 
kostenkant geen besparingen zichtbaar 
zijn. 

3.3 We gaan Schagen Actief geen boete 
opleggen of een prestatievergoeding in 
rekening brengen. 

Vanuit de organisatie van Social Leisure is 
aangegeven dat zij kampen met een 
liquiditeitsprobleem omdat zij schade 
ondervinden van de getroffen corona-
maatregelen. Als gevolg van het landelijk 
beleid zijn de sporthallen en zwembaden 
niet gebruikt. Hierdoor ontstaat een 
inkomstenderving van zaalhuur, kantine-
inkomsten en opbrengsten uit het geven 
van zwemlessen, aquasporten, vrij zwem-
men en het gebruik van buitenbanen. 
Om deze liquiditeitsknelpunten tegemoet 
te komen hebben we voorschotten 
eerder uitbetaald. 

Op dit moment zijn we in overleg met 
Schagen Actief om in beeld te krijgen 
van de (financiële) effecten en de 
doorwerking daarvan. 

Idem doorkijk naar eind 2020. 

3.4 Nog te verzenden aanslagen OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 
onder andere nieuwe inwoners op de 
gebruikelijke wijze verzenden. 

Hier geldt dat pas na geruime tijd kan 
worden aangeven wat we oninbaar 
hebben moeten verklaren i.v.m. 
faillissementen enz. Na verruiming van de 
maatregelen lijkt de economie weer 
enigszins “op te krabbelen”. 

Inmiddels is sprake van een gedeeltelijke 
lockdown en heeft dit zijn nadelige effect 
op de economie. Daarmee is het beeld 
minder rooskleurig. 

Afhankelijk van de geldigheid van de 
landelijke coronamaatregelen zullen we 
voor 2021 opnieuw moeten afwegen of 
we deze maatregel voortzetten. 

3.5 Het verzenden van de aanslagen 
forensenbelasting 2020 in april 2021, 
waarbij we het tarief van € 241,50 voor 

Herinneringen zijn verstuurd, 
aanmaningen nog niet. 

Herinneringen zijn verstuurd, echter de 
aanmaningen nog niet. We hebben nog 

Als we ervan uitgaan dat er begin 
volgend jaar een vaccin beschikbaar 
komt, zal de opbrengst forensenbelasting 
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een stacaravan en € 565,50 voor een 
recreatiewoning handhaven. 

geen beeld van de omvang van de 
problemen. 

conform begroting kunnen zijn. Officiële 
beleid kan gelijk zijn aan vorig jaar 
inclusief deze maatregel. 

3.6 Het verzenden van de aanslagen 
toeristenbelasting 2020 in april 2021, 
waarbij we het tarief van € 1,30 per 
persoon per overnachting handhaven. 

Nu de versoepeling nog steeds van 
kracht is, is een nieuwe schatting 
gemaakt. Het werkelijk aantal 
overnachtingen wordt pas volgend jaar 
bekend. Hierdoor zijn er nog geen 
werkelijke tekorten. Zoals bekend 
ontvangen we een tegemoetkoming van 
het Rijk (maart-mei € 353.000) voor de 
gemiste Toeristenbelasting. 

Vanwege de coronamaatregelen 
konden in de periode van 1 april tot 15 
juni de niet-zelfvoorzienende 
kampeerders niet recreëren op de 
campings, omdat de sanitaire 
voorzieningen waren gesloten. Voor deze 
categorie kampeerders is het niet reëel 
om de huidige forfaitaire berekening over 
belastingjaar 2020 in stand te laten. 
Overigens blijkt uit jurisprudentie dat de 
afwijking tussen de werkelijkheid en de 
aantallen die worden toegepast in de 
verordening niet groter mag zijn dan 25%. 
Er is dus een duidelijke aanleiding om de 
forfaitaire berekeningen voor niet 
zelfvoorzienende kampeerders bij te 
stellen vanwege de coronamaatregelen. 

Als we ervan uitgaan dat er begin 
volgend jaar een vaccin beschikbaar 
komt, zal de opbrengst toeristenbelasting 
conform begroting kunnen zijn. Officiële 
beleid kan gelijk zijn aan vorig jaar 
inclusief deze maatregel. 

3.7 Het verzenden van de aanslagen 
precariobelasting aan het eind van dit 
jaar. Hierbij brengen we de periode dat 
voorwerpen niet op de gemeentegrond 
konden staan, in verband met de 
coronacrisis, niet in rekening. 

Terrassen gelegen op openbare gronden 
die niet geëxploiteerd kunnen worden 
door de van kracht zijnde Corona 
maatregelen vrijstellen van precario.  
Concreet betekent dit dat voor 2020 
precario in rekening wordt gebracht in de 
periode van 1 januari tot en met 15 maart 
en van 1 juli tot 15 oktober, waarbij 
uitsluitend het regulier vergunde terras in 
rekening wordt gebracht en niet de 
uitbreiding op de ‘normale’ terrassen. 
Wanneer de maatregelen versoepeld 
worden, wordt aan ondernemers de 
ruimte geboden om op basis van de door 
u op 16-09-20 vastgestelde routekaart 
winterterrassen, terrasruimte in te nemen.  
Deze terrassen zullen belast worden voor 
50% van de normaal te heffen 
precariobelasting. 

Precario belasting terrassen begroot voor 
2020: € 124.000. Van 1 januari tot 15 
maart zijn de terrassen gebruikt. Vanaf 15 
maart tot 1 juli is de horeca en de daarbij 
behorende terrassen op grond van de 
opgelegde Corona maatregelen 
gesloten. Gevolg: geen precario 
opbrengsten voor de terrassen. Derving in 
deze periode is geraamd op € 31.000. 
Vanaf 1 juli tot 14 oktober was de 
openstelling van de horeca en de daarbij 
behorende terrassen toegestaan. 
Geraamde opbrengst precario € 36.000. 
Ervan uitgaande dat de horeca gesloten 
blijft tot het einde van het jaar, zal de 
derving vanaf. 15 oktober € 26.000 zijn. 
Totale derving precario terrassen 2020 
komt hiermee op € 57.000. 

Als we ervan uitgaan dat er begin 
volgend jaar een vaccin beschikbaar 
komt, zal de opbrengst precariobelasting 
conform begroting kunnen zijn. Officiële 
beleid kan gelijk zijn aan vorig jaar 
inclusief deze maatregel. 

Maatregelen die geen besluitvorming vergen 
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4.1 Wij zetten alles op alles om 

bouwvergunningen soepel te verlenen. 
Onze digitale koploperspositie helpt daar 
zeker bij (zie ook onze website). 

Hierop blijven we inzetten, ook als de coronacrisis voorbij is. Eigenlijk is hier sprake van regulier beleid, ongeacht corona. 
. 
. 

4.2 Wij hebben vrijwel direct een hulploket 
voor ondernemers geopend om hen zo 
snel en goed mogelijk te kunnen helpen 
in deze onzekere tijden. Hiertoe hebben 
we binnen de Wijkteams diverse 
medewerkers vrijgemaakt en ingewerkt 
om o.a. de vragen en aanvragen TOZO 
snel en adequaat af te handelen 

De overheid (Rijk, provincie en gemeente) helpt ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. Er zijn regelingen waar 
ondernemers als ZZP’ers, MKB-ers of grootwinkelbedrijven gebruik van kunnen maken. De gemeente Schagen biedt daarnaast 
een aantal aanvullende lokale maatregelen om ondernemers bij te staan in deze tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en 
heffingen. Verder hebben we diverse linken op de speciale coronapagina op onze website om daarmee ondernemers snel 
naar de juiste plek te helpen, namelijk de websites van de Kamer van Koophandel, de Rijksoverheid en Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). Ook hebben we hier een actuele Q&A en een link naar de TOZO. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar 
via het bedrijvencontactpunt en het wijkteam (TOZO). Zolang de (landelijke) maatregelen corona van toepassing zijn blijft het 
hulploket open, 

4.3 We zijn als gemeente zeer succesvol in 
het snel afhandelen van facturen die wij 
moeten betalen wat door ondernemers 
zeer wordt gewaardeerd. Toch zullen we 
intern hiervoor extra aandacht vragen 
zodat zeker in deze tijd ondernemers hun 
factuur vrijwel direct betaald krijgen. 

Ons beleid is en blijft gericht op betalen binnen 7 dagen en dat lukt in meer dan 90% van de gevallen. 

Overige aandachstpunten c.q. keuzes 

5.1 De GGD en de Veiligheidsregio zullen als 
gevolg van de corona-crisis extra inzet en 
werkzaamheden moeten leveren die op 
voorhand niet zijn gefinancierd noch 
waarvoor de gemeenten dekking 
hebben. 

Zowel de veiligheidsregio als de GGD 
hebben via de 1e rapportage kenbaar 
gemaakt welke kosten en 
inkomstenderving er op dit moment zijn 
als gevolg van de Covid-19 pandemie. In 
het meest gunstige scenario wordt de 
GGD en Veiligheidsregio volledig 
gecompenseerd door VWS voor de 
gevolgen voor Covid-19. Vooralsnog 
wordt er daardoor geen beroep gedaan 
op extra bijdragen vanuit de 
deelnemende gemeenten. 

In de klankbordgroep financiën GGD is 
inmiddels ook de 2e rapportage 
besproken. Ook hier is aangegeven dat 
alle kosten die gemaakt worden als 
gevolg van de Covid-19 pandemie 
volledig worden gecompenseerd door 
het Rijk en dat er geen beroep wordt 
gedaan op een extra bijdrage vanuit de 
deelnemende gemeenten. 

Uitgangspunt is dat alle meerkosten die 
voortvloeien uit de Covid-19 pandemie 
vooralsnog gedekt worden vanuit het 
Rijk. Ook de inkomstenderving is hier 
onderdeel van. De verwachting is dat de 
deelnemende gemeenten hiervoor geen 
extra bijdrage hoeven te reserveren. 

5.2 Er is op provinciaal niveau veel 
instrumentarium in ontwikkeling. 

Provincie Noord-Holland heeft een aparte site voor corona. Wij verwijzen u naar deze site voor inzicht in de economische 
maatregelen, maatregelen die nog worden onderzocht, een coronamonitor etc. De link naar de website is: 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Coronavirus/Informatie_over_het_coronavirus 
  
Aanvullend op de maatregelen van de provincie voorziet het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord bedrijven in praktische 
steun en informatie. De link naar de website met deze informatie is: 

https://nhn.nl/coronavirus/  
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5.3 De overige heffingen, zoals campergeld, 

bouwleges, grafrechten en liggeld 
pleziervaartuigen, hebben geen c.q. 
minder raakvlakken met de problemen 
rondom de coronacrisis. Deze heffingen 
zijn daarom nu buiten beschouwing 
gelaten. 

Geen wijziging. Idem. Idem. 

5.4 We hebben overwogen of het zinvol is 
om toekomstig groot onderhoud in de 
openbare ruimte naar voren te halen om 
zo meer werk voor ondernemers te 
genereren. Alles afwegende stellen wij 
voor om dat niet te doen. 

Geen wijziging. Idem. Idem. 

Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei 

6.1 Handhaving Voor de boa’s geldt dat vanaf medio 
Maart de volledige capaciteit is ingezet 
voor toezicht op de noodverordening/ 
corona maatregelen. Ook één van de 
toezichthouders is in deze periode ingezet 
als Boa. Dit heeft tot gevolg dat de doel-
stellingen van het handhavingsprogram-
ma verschuiven naar 2021. 
Voor handhaving en toezicht van de 
noodverordening is vanaf maart 2020 2 
fte extra capaciteit ingehuurd. Tijdens de 
zomervakantie is daarnaast voor een 
periode van 6 weken nog eens 2 fte extra 
capaciteit ingehuurd. Deze kosten zijn 
betaald uit de lopende begroting. Door 
de aangescherpte maatregelen wordt 
de inzet van de extra capaciteit voor de 
boa’s voorlopig voortgezet. 

Tot het einde van het jaar blijft de vol-
ledige capaciteit van de boa’s ingezet 
op de coronamaatregelen. Vanuit het 
Rijk is aangekondigd dat er meer er 
strenger gehandhaafd moet worden op 
de corona maatregelen. Dit heeft directe 
invloed op de inzet van de boa’s. 
Gedurende het jaar is daarom de 
beschikbare BOA capaciteit (vast en 
inhuur) in hoofdzaak ingezet op hand-
having van de coronamaatregelen. Wel 
wordt gekeken om, daar waar het kan, 
inzet te plegen op actuele onderwerpen 
zoals vuurwerk overlast. Door de 
aangescherpte maatregelen wordt de 
inzet van de extra capaciteit voor de 
boa’s voorlopig voortgezet tot in ieder 
geval het einde van het jaar. Er is voor 
€150.000 aan capaciteit ingehuurd tot 
het einde van het jaar. Deze kosten 
kunnen niet meer worden opgevangen 
binnen de lopende begroting. 

Inzet van de boa’s is afhankelijk van het 
verloop van het virus. Dit is voor nu 
moeilijk in te schatten. Verwachting is wel 
dat ook in 2021 nog veel inzet naar 
handhaving van de coronamaatregelen 
gaat. Ook voor 2021 is de verwachting 
dat er meerkosten moeten worden 
gemaakt. 

6.2 Crisisteam Het crisisteam bestaat onder andere uit 
medewerkers vanuit communicatie en 
veiligheid. De werkzaamheden vanuit het 
crisisteam hebben betrekking op; in- 
externe communicatie, vertalen 

Gelet op de huidige ontwikkeling van het 
virus zullen de werkzaamheden het 
coronastaf overleg weer toenemen. Het 
team komt tot het eind van het jaar 
wekelijks bij elkaar om af te stemmen 

Zolang het nodig is wordt in 2021 een 
coronastaf overleg georganiseerd. Dit 
kan al naar gelang van de ernst van de 
situatie worden op- of afgeschaald. 
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maatregelen naar gemeente, 
coördinatie corona binnen de 
gemeente. Het crisisteam heeft in de 
periode tot 1 september circa 565 extra 
uren gedraaid. Inmiddels is het crisisteam 
afgeschaald en omgevormd naar een 
stafoverleg (going concern taak). De 
werkzaamheden van het crisisteam 
nemen weer toe. Door de nieuwe 
maatregelen die zijn afgekondigd zorgt 
dat weer voor extra druk. 

waar inzet op nodig is. Met de invoering 
van de Noodwet (vermoedelijk 1 
november 2020) betekent dit dat 
bekeken moet worden welke gevolgen 
de noodwet heeft voor de 
werkzaamheden van de gemeente. Met 
de noodwet wordt een deel van de 
bevoegdheden die nu bij de 
veiligheidsregio liggen weer terug gelegd 
bij de burgemeesters. De noodwet treedt 
in principe voor een periode van 6 
maanden inwerking. Maar kan eventueel 
worden verlengd of eerder worden 
opgeheven als dat nodig blijkt. 

OOV/communicatie Het team Openbare orde en veiligheid is 
vanaf de start van coronacrisis volledig 
ingezet op corona. Door de coronacrisis 
zijn de prioriteiten van het team OOV 
verschoven en zijn de normale werk-
zaamheden niet opgepakt. Werkzaam-
heden die zijn blijven liggen hebben 
onder meer betrekking op; aanpak 
ondermijning, aanpak woonoverlast, 
jeugdoverlast e.d. Sinds 1 september is 
een start gemaakt met de gewone 
werkzaamheden binnen OOV. Echter zijn 
door het afkondigen van de nieuwe 
maatregelen de prioriteiten inmiddels 
weer volledig gericht op Corona. Ook 
voor het team communicatie geldt dat 
sinds de afkondiging van de nieuwe 
maatregelen weer veel inzet nodig is. 

Gelet op de huidige ontwikkeling van het 
virus nemen de corona gerelateerde 
werkzaamheden bij beide teams weer 
toe. Vanaf 1 december wordt voor 32 uur 
per week extra capaciteit OOV 
ingehuurd. Daarnaast wordt per 1 
december de vacatureruimte OOV 
ingevuld. Op deze manier kunnen een 
aantal van de ‘normale’ 
werkzaamheden van team OOV weer 
worden opgepakt. Hierbij moet gedacht 
worden aan cameratoezicht en 
casuïstiek met meervoudige 
veiligheidsproblematieken. 

Voor team OOV wordt in ieder geval tot 
eind maart extra capaciteit ingehuurd ter 
ondersteuning van de werkzaamheden. 

6.3 Extra corona uitvoeringskosten Dit betreffen kosten voor o.a. belijning, 
extra (verkeers)borden, communicatie, 
etc. De Markt Schagen wordt weer in de 
oude staat terug gebracht dit brengt 
weer extra kosten met zich mee. Daar-
naast hebben o.a. de Reddingsbrigades 
hebben kosten gemaakt om corona 
proof te kunnen werken. Deze kosten 
komen voor rekening van de gemeente. 

Afhankelijk van de geldigheid van de 
landelijke coronamaatregelen zullen we 
ook in de rest van 2020 met mogelijke 
extra uitvoeringskosten in het kader van 
corona worden geconfronteerd. 

Afhankelijk van de geldigheid van de 
landelijke coronamaatregelen zullen we 
ook in 2021 met mogelijke extra 
uitvoeringskosten in het kader van 
corona worden geconfronteerd. 
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Nr. Maatregel Stand per 1 oktober 2020 Doorkijk naar eind 2020 Doorkijk naar 2021 
6.4 Eenmalige uitkering personeel Eenmalige uitkering om thuiswerken te 

faciliteren. Daarnaast vergoeding voor 
het thuiswerken in de maanden juli en 
augustus. 

Tijdens de eerste fase van de Coronacrisis 
is vanwege het ongemak van het 
thuiswerken tweemaal een eenmalige 
uitkering betaald. Daarna is hiervoor een 
structurele voorziening getroffen (zie 
onderdeel 6.6).  

Vooralsnog bestaat hier geen enkele 
verwachting voor eenzelfde maatregel. 

6.5 Lagere uitbetaling vergoeding reiskosten 
woon-werkverkeer (voordeel) 

Door het thuiswerken zijn de vaste 
reiskostenvergoedingen voor het grootste 
deel stopgezet vanaf 1 mei. Sinds 17 
augustus 2020 kunnen op grond van een 
collegebesluit door de meeste 
medewerkers alleen de daadwerkelijk 
reizen woon-werkverkeer nog worden 
gedeclareerd. 

Vanwege de weer strengere ingevoerde 
maatregelen met betrekking tot het 
verplichte thuiswerken zal naar 
verwachting de uit te betalen 
vergoeding voor de reiskosten woon-
werkverkeer verder blijven afnemen. 
Overigens heeft deze besparing direct 
een kostenverhogend effect bij 
onderdeel F, aangezien deze onderdelen 
communicerende vaten zijn. 

Aangezien de verwachting bestaat dat 
een aantal maatregelen ook tijdens het 
1e halfjaar van 2021 nog van toepassing 
zal zijn, wordt ook in 2021 nog een forse 
verlaging van de reiskostenvergoeding 
voor het woon-werkverkeer verwacht. 

6.6 Vergoeding thuiswerkkosten Vanaf 17 augustus 2020 wordt een 
vergoeding verstrekt voor de extra kosten 
veroorzaakt door het thuiswerken. 

Gezien de uitgesproken verwachting bij 
onderdeel E, zal hier sprake zijn van een 
toename van de kosten in verband met 
het voorlopige structurele karakter van 
het verplichte thuiswerken en de kosten 
die daarmee gepaard gaan. 

Zoals bij onderdeel 6.5 vermeld, staat 
deze vergoeding in directe relatie met de 
(on)mogelijkheid om in het gemeentehuis 
te werken. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Onderstaand is het foverzicht opgenomen met de financiële effecten van de eerste coronamaatregelen in Schagen. Met betrekking tot deze effecten willen we de volgende 
toelichting meegeven: 
• de stand per 1 oktober betreft de prognose van 1 oktober 2020 van de werkelijke kosten op 31 december 2020 
• de doorkijk naar eind 2020 betreft een bijstelling van de prognose van 1 oktober met daarin verdisconteerd de mogelijke effecten van de nieuwe en aangescherpte 

landelijke maatregelen van eind september en begin oktober 
• de cijfers voor 2021 betreffen de cumulatieve prognoses per kwartaal indien landelijke en lokale maatregelen van kracht blijven 
• bij de inkomsten hebben we op basis van de landelijke compensaties in 2020 een inschatting gemaakt wat de cumulatieve compensatie per kwartaal in 2021 kan zijn indien 

landelijke en lokale maatregelen van kracht blijven 
• als er bij maatregelen (deels) geen bedragen zijn opgenomen wil dat zeggen dat we ook (deels) geen financiële effecten verwachten 
• de PM posten bij zorg en bij leerlingenvervoer betreffen de mogelijke meerkosten die het gevolg zijn van het verplicht moeten opvolgen van RIVM-richtlijnen. Deze zijn nog 

niet in beeld en kunnen derhalve nog niet worden gekwantificeerd. 
 
 

 Dekking 
Specifieke 

Rijksregeling 

Dekking Regulier 
budget 

Scenario’s 

2020 2021 

Stand per 1 
oktober 

Doorkijk naar 
eind 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Door de raad besloten maatregelen:          

1.1 Zoektermijn  Buig        

1.2 Subsidies  Subsidies        

1.3 Huren en pachten   53.082 275.000 100.000 245.000 390.000 490.000 490.000 

1.4 VVE/peuteropvang Regeling 
vergoeding 

ouderbijdrage 

 5.595 
 

6.000      

1.5 Evenementen   30.000 50.000 5..000 25.000 45.000 50.000 50.000 

1.6 TOZO TOZO  4.372.309 5.250.000 1.575.000 3.150.000 4.725.000 6.300.000 6.300.000 

1.7 Stelpost cultuur en sport   80.000 100.000 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 

1.8 Rechtmatigheid  Zorg Jeugd en 
Wmo, LLV en 

Subsidies 

       

Door het college genomen 
maatregelen: 
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2.1 Marktgelden   13.000 13.000      

2.2 Uitstel forensen- en 
toeristenbelasting 2019-2020 

 PM 19.300 38.600      

2.3 Uitstel en geen aanmaning, 
etc. 

 PM        

2.4 BIZ-bijdrage  0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 

2.5 Zorg jeugd, Wmo en 
doelgroepenvervoer 

 Zorg Jeugd en 
Wmo 

       

2.6 Leerlingenvervoer  LLV        

Autonome ontwikkelingen:          

3.1 Meer afval   170.000 200.000      

3.2 Pachten kermis   66.000 66.000 0 10.000 60.964 70964 70.964 

3.3 Schagen Actief  PM 306.911 306.911 PM PM PM PM PM 

3.4 OZB, afval en riool (per 1%)   100.000 100.000 0 50.000 50.000 100.000 100.000 

3.5 forensenbelasting 2020-2021  0        

3.6 Toeristenbelasting 2020-2021   353.000 353.000      

3.7 Precariobelasting   31.000 31.000 31.000 62.000 93.000 124.000 124.000 

Maatregelen die geen 
besluitvorming vergen: 

         

4.1 Bouwvergunningen          

4.2 Hulploket          

4.3 Snel afhandelen van facturen          

Overige aandachtspunten c.q. 
keuzes: 

         

5.1 GGD en Veiligheidsregio          

5.2 Provincie          

5.3 Campergeld, etc.          

5.4 Openbare ruimte          

Maatregelen aanvullend op 
raadbesluit 20 mei: 
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6.1 Handhaving (BOA’s)    150.000 40.000 80.000 120.000 160.000 160.000 

6.2 Crisisteam     25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 

6.3 Extra uitvoeringskosten corona   51.510 70.000 20.000 40.000 60.000 80.000 80.000 

6.4 Uitkering personeel   96.000 96.000      

6.5 Reiskosten woon-werk   -114.000 -150.000 -48.000 -96.000 -144.000 -192.000 -192.000 

6.6 Vergoeding thuiswerken   18.000 70.000 48.000 96.000 144..000 192.000 192.000 

Totaal Uitgaven   5.679.207 7.053.011 1.843.500 3.789.500 5.577.464 7.602.464 7.602.464 

          

Compensatie Rijk   841.000 841.000 160.000 320.000 480.000 640.000 640.000 

Compensatie TOZO   4.372.309 5.250.000 1.575.000 3.150.000 4.725.000 6.300.000 6.300.000 

Incidenteel schrappen 
opschalingskorting 

  179.000 179.000      

Totaal Inkomsten   5.392.309 6.270.000 1.735.000 3.470.000 5.205.000 6.940.000 6.940.000 

          

(V=voordelig, N=nadelig) Saldo   (N) 286.898 (N) 783.011 (N) 108.500 (N) 319.500 (N) 372.464 (N) 662.464 (N) 662.464 
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BIJLAGE LANDELIJKE CORONA MAATREGELEN 3 NOVEMBER 2020 
 
 
Samenvatting maatregelen 3 november (geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 
18 november) 
 
Groepen: 
• Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag. 
• Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 

personen van verschillende huishoudens. 
• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen. 
• Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen. 
• Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen. 
 
Het dagelijks leven: 
• Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen. 
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen. 
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 
• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV. 
• In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen 

een mondkapje buiten de les. 
• Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, 

casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken. 
• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. 

Uitgezonderd zijn: 
o Hotels voor hotelgasten 
o Uitvaartcentra 
o Luchthavens voorbij de security check 
o Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met 

horecafunctie 
• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden 

afgeschaft. 
o Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven. 
o Warenmarkten blijven open. 

• Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd. 
• Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te 

hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. 
• Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van: 

o Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet 
openbare manifestaties. 

• In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de 
protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan 
(een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt 
aangescherpt. 

 
Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: 
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand 

en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

• Uitgezonderd zijn: 
o Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) 
o Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en 

Eerste divisie. 
• Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met 

teams van eigen club toegestaan). 
• Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 
• Groepslessen zijn verboden. 
• Geen publiek bij sport. 
 
Reizen: 
Voor reizen in Nederland geldt: 
• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen. 
• Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres. 
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. 
Voor reizen naar het buitenland geldt: 
• Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt 

noodzakelijk. 
• Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. 
• Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op 

Nederlandwereldwijd.nl.  
• Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in 

thuisquarantaine. 
• Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het 

actuele reisadvies. 
 
 

 


