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Beste fractieleden, 

Op 8 april heeft meneer Boersma, namens de PvdA fractie, schriftelijk een viertal vragen 
gesteld over de consequenties van de Coronacrisis op meerdere terreinen. In deze brief leest 
u ons antwoord. 

Hoe staan de gemeentelijke voorzieningen zoals het zwembad, de waddenhal, 
sportverenigingen, dorpshuizen, etc. er financieel voor? Kunnen de uitbaters deze periode 
overleven of zijn er wellicht aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig? 
Alle sportverenigingen en sportaanbieders binnen onze gemeente (ook de pachter van de 
kantine Waddenhal) zijn actief geïnformeerd over de landelijke 
ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast hebben wij aan hen de oproep gedaan om aan te 
geven als er acute maatregelen vanuit de gemeente nodig zijn. Een paar partijen hebben 
gehoor gegeven aan deze oproep, waarna de gemeente de nodige maatregelen heeft 
getroffen. De drie buitensportverenigingen die de accommodatie van de gemeente op 
jaarbasis huren, brengen we vanaf de sluiting van het sportcomplex (16 maart 2020) geen 
huur in rekening voor zolang de crisis duurt en er geen gebruik van de complexen kan 
worden gemaakt. Dit geldt ook voor de huurders van de binnensportaccommodaties 
(Waddenhal en de gymzalen). Voor Optisport (exploitant zwembad Derde Haad) heeft de 
gemeente de exploitatieverplichtingen opgeschort en de exploitatiebijdrage met voorrang 
betaald. De komende periode houden we nauw contact met het maatschappelijk 
middenveld en houden we de spreekwoordelijke vinger aan de pols. 
Wat de twee dorpshuizen betreft. Financiële problemen ontstaan door wegvallende 
inkomsten. De meeste buurt- wijk- en dorpshuizen bieden als hoofdactiviteit 
maatschappelijke dienstverlening waardoor zij tot op heden uitgesloten zijn van de 
'Tegemoetkoming schade COVID-19'. De door de gemeente uitgekeerde subsidies en 
eventuele bevoorschotting aan de dorpshuizen 2020 blijven overeind. Tot nu toe hebben wij 
nog geen alarmerende signalen van de dorpshuizen ontvangen. 
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Onze gemeente kent relatief veel horeca en overnachting en is qua winkels ook sterk 
afhankelijk van toerisme. Deze sectoren worden hard geraakt. Veel mensen, en vooral ook 
jongeren, werken in deze sector. Omdat er voor deze groep ineens geen werk meer is 
komen zij terecht in een onzekere situatie dat kan leiden tot acute problemen. In 
Rotterdam is de verplichte zoekperiode voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor een 
bijstandsuitkering geschrapt, zodat ze sneller inkomensondersteuning krijgen. Ziet het 
college hier ook problemen ontstaan en zou dit een oplossing kunnen bieden? 
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de doorgaans gebruikelijke zoekperiode in deze 
specifieke situatie voor problemen kan zorgen. Hierom hebben wij in gezamenlijkheid met 
Waadhoeke, Terschelling en Vlieland besloten de zoekperiode bij jongeren (4 weken) na 
aanvraag van een uitkering op basis van de Participatiewet niet op te leggen. 

Is de gemeente daarnaast in gesprek met ondernemers (bijvoorbeeld ook de Bruine 
Zeilvaart) om samen tot creatieve oplossingen te komen mocht het nodig zijn? 
De raad is hier inmiddels over geïnformeerd in een separate raadsinformatiebrief over de 
gevolgen van het coronavirus op het vlak van de economie en op gebied van werk en 
inkomen voor Harlingen. 

De onzekere financiële gevolgen van de huidige coronacrisis en de onzekerheid met 
betrekking tot de ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein, en met name die 
van de jeugdzorg, kunnen leiden tot onzekerheid en onvolledigheid binnen de gestelde 
kaders van de Kadernota. Hoe denkt het college de raad frequent en adequaat te 
informeren over tussentijdse wijzigingen? 
Conform de landelijke gemaakte afspraken wordt financiering van de omzet van 
zorgaanbieders doorgezet op het niveau van voor de Coronacrisis. Eventuele meerkosten 
van zorgaanbieders, in verband met het treffen van extra maatregelen voor het continueren 
van zorgverlening, worden ook door de gemeente vergoed. Gemeenten worden voor deze 
meerkosten door het Rijk gecompenseerd . De impact van niet geleverde of deels geleverde 
zorg door de Corona maatregelen op jongeren en gezinnen is nog niet te overzien. Wel 
verwachten we door de Coronamaatregelen mogelijk minder grip te krijgen op de 
beheersmaatregelen die moeten leiden tot een daling van de jeugdzorgkosten. Een 
voorbeeld hiervan is dat de pilot 'gebiedsteammedewerker binnen de huisartsenpraktijk' 
tijdelijk door de Coronacrisis is uitgesteld. Voor de zomer maken Rijk en gemeenten 
afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van 
de crisis. Dat gaat om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die 
gerelateerd kunnen worden aan een uitstel van noodzakelijke zorg. Daarnaast wordt door 
VNG geïnventariseerd welke andere extra kosten door gemeenten worden gemaakt om de 
gevolgen van de corona maatregelen voor de samenleving te beperken. Op een later 
moment zal hierover door VNG het gesprek met het Rijk worden aangegaan. 
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De raad wordt maandelijks geïnformeerd over de economische gevolgen en de gevolgen op 
het gebied van werk en inkomen. Deze informatie gaan we uitbreiden voor het gehele 
sociaal domein. 

We vertrouwen erop dat we uw vragen door middel van deze brief voldoende hebben 
beantwoord. 
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