


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
Van alle landelijke regelingen wordt alleen de TOZO regeling via de gemeente uitgevoerd. Voor de 
gemeente Harlingen gebeurt dit door het Bureau Zelfstandig Fryslân.
We zijn nog in afwachting van de definitieve Tozo regeling (AMVB) van het Rijk. Zodra die bekend is 
kunnen de beschikkingen voor levensonderhoud en leningen worden verstrekt. Tot die tijd worden 
er, vooruitlopende op de definitieve regeling, voorschotten ontvangen van het Rijk en verstrekt aan 
ondernemers. De gemeente Harlingen heeft tot op dit moment 3x een voorschot ontvangen van in 
totaal ruim € 1,7 mln. Het BZF kan op dit moment nog niet zeggen in hoeverre deze voorschotten 
toereikend waren in relatie tot de aanvragen. Het verloop van de aanvragen is wel bekend. Hiervoor 
wordt verwezen naar de bijlage.
Deze regeling betreft niet de vergoeding van € 4.000 voor urgente kosten. Dit is de TOGS-regeling. 
Als uitvoeringsorganisatie voor deze regeling is het RVO door het rijk aangewezen. 
Vanuit de Tozo-regeling kan het BZF een krediet ter beschikking stellen van maximaal € 10.157. Het is 
waarschijnlijk dat het bedrag van € 4.000 in mindering zal worden gebracht op dit kredietbedrag 
(mits men uiteraard een geslaagd beroep op deze regeling heeft gedaan).

Culturele instellingen
Het Rijk heeft € 300 mln. beschikbaar gesteld voor instellingen die inkomsten mislopen als gevolg van 
de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Van dit bedrag is € 
30 mln. gereserveerd voor de zogenaamde ‘regionale infrastructuur’.
Instellingen moeten eerst een beroep hebben gedaan op de generieke maatregelen voor zover dat 
mogelijk is. Instellingen moeten daarnaast, voor zover verantwoord, eerst de eigen reserves 
aanspreken en alleen instellingen met een eigen inkomsten percentage van minimaal 15 % van hun 
totale omzet in 2018 komen in aanmerking.
Voor instellingen die vitale onderdelen van de regionale infrastructuur zijn, geldt als extra 
voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage doet. Het Rijk wacht nu op een 
voorstel voor de invulling van een pakket voor de ondersteuning van de regionale infrastructuur, 
inclusief de co-financiering.

Gemeentefonds
De belangrijkste vraag luidt: wat doet de coronacrisis met de accressen in het gemeentefonds. Het 
accres is immers gekoppeld aan de rijksuitgaven. Gaan de rijksuitgaven omhoog, dan gaat de 
gemeentefondsuitkering ook omhoog (beter bekend als ‘samen de trap op en af’).
Is een stijging van het accres 2020 te verwachten als gevolg van het steunpakket van de overheid? 
Helaas, het kabinet heeft besloten dat de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis buiten de 
uitgavenkaders worden geplaatst. Dit is een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat het 
antwoord op de vraag ‘Is een stijging van het accres 2020 te verwachten als gevolg van het 
steunpakket van de overheid?’ met Nee moet worden beantwoord.
Anderzijds leidt het coronavirus ook niet tot een lager accres. De Nederlandse overheidsfinanciën 
staan er goed voor. Het Rijk kan alle noodzakelijke maatregelen nemen, er hoeft niet bezuinigd te 
worden bij economische tegenslag.

Wel krijgen de gemeenten een vergoeding voor sommige extra uitgaven vanwege de coronacrisis.
De meerkosten voor WMO en jeugdzorg a.g.v. uitstel van noodzakelijke zorg door corona worden 
gecompenseerd. De gemeenten zullen zo veel mogelijk de rekeningen van de WMO en jeugdzorg 
doorbetalen, ook als de zorg niet is verleend. De extra kosten krijgen de gemeenten vergoed. Het Rijk 
en de gemeenten gaan hier na afloop van de crisis afspraken over maken.

Ook kan elke gemeente alle kosten die ze maakt voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege de 
coronacrisis, 100% declareren – ook al gaat het Rijk ervan uit dat niet alle verstrekte leningen zullen 
worden terugbetaald en dat er enige fraude gepleegd zal worden. Er komt geen objectief 
verdeelmodel, alle kosten worden op basis van nacalculatie vergoed.

https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/


Wellicht volgt er voor meer onderdelen op een later moment compensatie

BUIG
Woensdag 13 mei heeft het Ministerie van SZW de nader voorlopige budgetten 2020 gepubliceerd. 
De gevolgen van de coronacrisis zijn NIET in de nadere voorlopige budgetten verwerkt. SZW noemt 
de bijstelling van het nader voorlopig budget ‘een tussenstand’, gebaseerd op de realisaties van 2019 
en de conjuncturele situatie van vlak voor de coronacrisis. De coronacrisis zal wel doorwerken bij de 
vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september): SZW ‘zal rekening houden met de 
(dan) actuele conjuncturele situatie’.
Het macrobudget 2020 gaat van € 6,147 miljard (voorlopig) naar € 5,928 miljard (nader voorlopig). 
Een neerwaartse bijstelling dus van – € 219 miljoen, of-wel -3,6%. De voornaamste reden voor de 
daling van het macrobudget is dat de realisaties 2019 lager uitvallen dan verwacht. De bijstelling van 
de gerealiseerde uitgaven komt door een lager dan verwacht aantal uitkeringen (-6.200 uitkeringen) 
en door een lager dan verwachte gemiddelde prijs (€ -114 per uitkering).
Het voorlopig budget 2020 voor Harlingen bedraagt € 7,230 mln., dat is bijna een ton lager dan het 
definitieve budget over 2019. De gevolgen voor de begroting 2020 zijn op dit moment geringer. 
Daarin is het nader voorlopig budget uit 2019 nog als basis opgenomen. Dit budget is zo’n € 40.000 
lager dan het voorlopig budget 2020. In de tussentijdse rapportage 2020 zal de begroting op dit punt 
geactualiseerd worden.
De stijging van de BUIG-lasten vanwege de coronacrisis zullen gemeenten de komende maanden dus 
eerst zelf moeten opvangen.

Meicirculaire
De meicirculaire wordt verwacht op 29 mei. De meicirculaire is gekoppeld aan de Voorjaarsnota van 
de rijksoverheid. De Voorjaarsnota geeft weer de mutaties ten opzichte van de Miljoenennota, zoals 
die verwerkt is in de septembercirculaire. De meicirculaire zal naar verwachting de volgende 
onderwerpen bevatten:

 Afrekening onderuitputting 2019. Daar was in forse mate sprake van, maar het kabinet heeft 
in de Najaarsnota besloten tot € 1,3 miljard reserveringen te doen ten behoeve van 
prioriteiten als klimaat en onderwijs. De afrekening bedraagt € 16 miljoen positief,. 

 Afrekening BCF-plafond 2019. Over het jaar 2019 ontvangen gemeenten sinds de 
septembercirculaire 2019 een voorschot van macro € 81 miljoen. Daar komt in de 
meicirculaire 2020 een afrekening op ten opzichte van het voorschot. Die bedraagt € 32 
miljoen positief. 

 Accressen 2020 en volgende jaren. De verwachting is dat er wellicht een bevriezing van het 
accres zal komen als gevolg van de corona-crisis, net zoals in de jaren 2009-2011. Inmiddels is 
bekend dat de fondsbeheerders en de VNG in gesprek zijn om de accressen voor de lopende 
kabinetsperiode vast te klikken, het jaar 2020 en 2021. Daarmee wordt rust en stabiliteit in 
het begrotingsbeeld bereikt, voor zowel gemeenten als rijksoverheid. Mocht er een akkoord 
komen, dan zal dit gecommuniceerd worden in de meicirculaire 2020.

 Compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2020 voor sociaal domein voor die 
onderdelen die in 2019 niet zijn overgeheveld naar de algemene uitkering. Die hebben nog 
de vorm van een integratie-uitkering. Te denken valt aan 

 Beschermd Wonen, ± € 58 miljoen structureel
 Voogdij/18+ , € 18 miljoen structureel
 Wet Sociale Werkvoorziening en overige participatie, ± € 60 miljoen structureel
Voor de onderdelen die in 2019 wel naar de algemene uitkering zijn overgeheveld vindt 
compensatie voor LPO plaats via het accres.  

 Diverse decentralisatie-uitkeringen en een integratie-uitkering. Er worden bedragen 
gecompenseerd voor

 DU Perspectief op werk, € 35 miljoen (elke centrumgemeente € 1 miljoen)



 IU Uitvoeringskosten inburgering, € 34 miljoen.  Compensatie zal op een later 
moment plaats vinden via de algemene uitkering.

 Uitname € 465 miljoen Beschermd Wonen in 2021. Mensen met een psychische stoornis 
krijgen toegang tot de Wet Langdurige Zorg. Dit bedrag wordt naar de WLZ overgeheveld. 
Gemeenten hebben dan minder kosten. 

Wanneer de meicirculaire verschijnt, zullen de exacte (financiële) gevolgen voor de gemeente 
Harlingen bekend worden. De meicirculaire 2020 dient als basis voor de begroting 2021.
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