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Samenvatting
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis:
het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en
huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor
bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de
webpagina met informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.
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Geacht college en gemeenteraad,
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis:
het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en
huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor
bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de
webpagina met informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.
Overzicht coronacompensatie per gemeente beschikbaar
Op verzoek van de VNG heeft het ministerie van BZK een overzicht samengesteld van de
compensatie die gemeenten ontvangen voor het eerste en het tweede pakket coronacompensatie.
Het overzicht geeft niet alleen aan hoeveel de compensatie bedraagt per individuele gemeente,
maar ook de onderwerpen waarvoor de compensatie is bedoeld. Kijk hier voor het overzicht:
https://vng.nl/nieuws/overzicht-coronacompensatie-per-gemeente-beschikbaar
Afspraken over compensatie meerkosten Jeugd en Wmo verlengd
De afspraken tussen het Rijk en de VNG over de meerkosten van zorginstellingen door
coronamaatregelen, zijn verlengd tot 1 januari 2022. Ook voor deze verlengde periode geldt de
oproep aan gemeenten om zorginstellingen passend te compenseren. Het Rijk vergoedt deze
meerkosten vervolgens aan gemeenten. Naast compensatie voor meerkosten is gemeenten eerder
verzocht om de omzet onverminderd (100%) door te betalen aan zorginstellingen, ook als er sprake
was van vraaguitval. De generieke bestuurlijke afspraak over deze continuïteit van financiering gold
tot 1 juli 2020. Sindsdien geldt de oproep om maatwerk te bieden als zorginstellingen in de knel
dreigen te komen.
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Meer informatie: https://vng.nl/artikelen/continuiteit-financiering-meerkosten-en-compensatiesociaal-domein.
Problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen
De VNG en culturele instellingen hebben bij de ministers van SZW en OCW aangekaart dat bij de
vaststelling van de NOW1 een probleem ontstaat omdat subsidies en huurkortingen die door
overheden zijn verleend, tot de omzet moeten worden gerekend. Inmiddels heeft de minister van
OCW de Tweede Kamer in haar brief aan de Kamer van 16 november jl. aangegeven dat
ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen niet tot het omzetbegrip gerekend worden in het
kader van de NOW-regeling. Wij hebben er bij het ministerie van SZW op aangedrongen dat deze
verduidelijking er ook komt voor sportinstellingen.
Extra middelen gemeenten voor heroriëntatie ondernemers binnen Tozo-regeling
Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten, als onderdeel van de Tozo-regeling, zelfstandig
ondernemers ondersteunen bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen extra middelen
waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning
nodig is. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.
Gemeenten hebben de nodige beleidsvrijheid bij de wijze waarop de heroriëntatie wordt ingevuld en
kunnen dit onder andere ook in samenhang met de regionale crisisdienstdienstverlening van werk
naar werk oppakken. Deze crisisdienstverlening wordt de komende maanden in alle
arbeidsmarktregio’s opgestart.
Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op deze taak zijn de inhoudelijke en financiële
kaders en informatie over wat gemeenten kunnen doen ter voorbereiding op een rij gezet. Medio
december wordt er per arbeidsmarktregio een overzicht aangeboden met (potentieel) in te zetten
regionale en landelijke instrumenten voor heroriëntatie.

Meer informatie: https://vng.nl/nieuws/herorientatie-ondernemers-als-onderdeel-van-tozo-regeling
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Venstertijden bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels
Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten
diverse mogelijkheden. Het is aan de gemeente om te bepalen of het al dan niet noodzakelijk is. In
de huidige uitzonderlijke situatie kunnen gemeenten overwegen om:
venstertijden voor supermarkten te verruimen om zo de levering van voldoende voedsel
mogelijk te maken
de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten
mogelijk te maken.
Om dit formeel mogelijk te maken heeft de VNG twee model-gedoogbeslissingen geactualiseerd die
gemeenten kunnen gebruiken om dit te regelen. Meer informatie: vindt u op onze
website: https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-inwoners-enondernemers#Ondernemers en/ of https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-coronagemeentelijke-organisatie#Besluitvorming%20en%20bevoegdheden
Juridische vraagbaak Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december a.s. treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. De huidige
noodverordeningen worden dan vervangen door deze tijdelijke wet met een daaraan gekoppelde
ministeriële regeling. In samenspraak met BZK heeft de VNG een webpagina geopend waar u de
volgende informatie vindt over de betekenis en implementatie van de tijdelijke wet:
•
•
•
•
•

Juridische helpdesk
Handreiking
Voorbeeld-beleidskaders
Vragen en antwoorden
VNG Dialoog in coronatijd

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Voor vragen over de wet kunt u terecht
bij de Juridische vraagbaak:
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Wij wensen u veel succes bij de aanpak van de problemen waarvoor de coronacrisis ons stelt en
zullen u in de komende periode op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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