Bijlage 1 bij raadsvoorstel Steunfonds coronacrisis
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in maart 2020 economische scenario’s uiteengezet.
Het CPB benoemt daarbij drie grote onzekerheden in deze crisis, die ook in de inventarisatie
nadrukkelijk naar voren kwamen. Dit zijn:




Het verloop van de pandemie
De doorwerking van contactbeperkingen in de economie
Bereik en effectiviteit landelijke steun

Duur van de crisis
Het verloop van de coronacrisis is onzeker en hierdoor is het lastig om de omvang en schade van de
coronacrisis te overzien. Bij grote onzekerheid kan een scenarioanalyse helpen om inzicht te geven in
de mogelijke duur en diepte van deze crisis. In deze inventarisatie is gekozen voor drie scenario’s op
basis van de duur van de contactbeperkingen en de mogelijke economische effecten daarvan. Door
deze scenario’s te vergelijken kan op een geordende wijze nagedacht worden over de ondersteuning
vanuit de gemeente.
Scenario 1 : duur 3 tot 6 maanden

TIJDELIJK

In dit tijdelijke scenario is de verwachting dat na het tweede
kwartaal herstel zal plaatsvinden : juli/augustus 2020
 Recessie in het eerste helft van 2020, gevolgd door een
sterk herstel
 Liquiditeitspositie van maatschappelijke voorzieningen
en ondernemers zal tijdelijk verslechteren. Gezonde
organisaties/bedrijven zullen met behulp van reserves
en landelijke overheidssteun geen
solvabiliteitsproblemen ondervinden.
 Betalingstermijnen worden waar mogelijk verlengd.

Scenario 2 : duur 6 tot 12 maanden

LANGDURIG

In dit scenario is de verwachting dat na het derde kwartaal
herstel zal plaatsvinden : november/december 2020
 Recessie in geheel 2020, gevolgd door traag herstel.
 Liquiditeitspositie van maatschappelijke
voorzieningen en ondernemers staat onder druk.
Meerdere organisaties en bedrijven zullen de
betaaltermijnen willen oprekken om extra liquiditeit
te genereren. Het is onduidelijk of landelijke
steunmaatregelen voldoende zijn.
 2020 is een zwaar jaar door hoge vaste kosten en
veel organisaties zullen het jaar met verlies afsluiten.

Scenario 3 : duur meer dan 12 maanden

AANHOUDEND 2021

In dit tijdelijke scenario is de verwachting dat in het derde
kwartaal van 2021 herstel zal plaatsvinden : februari/maart
2021
 Recessie duurt 6 kwartalen, herstel blijft in 2021 uit.
 Liquiditeitspositie staat zeer sterk onder druk.
Langetermijnafspraken zullen gemaakt moeten worden.
 Bijna alle organisaties en veel ondernemers sluiten
2020 met verlies af. Ook in 2021 zijn de gevolgen
merkbaar.

Fasering van ondersteuning in bouwstenen
Vanwege de onzekere factoren in deze coronacrisis en de diverse problemen die spelen bij
maatschappelijke voorzieningen en ondernemers, is het van belang dat de gemeente snel en gerichte
ondersteuning kan bieden. De verschillen tussen organisaties en sectoren zijn groot. Maatwerk en
samenwerking zijn belangrijk.
Onderstaand zijn de drie scenario’s naast elkaar gezet met elk enkele voorbeelden van maatregelen.
In elke fase is de gemeentelijke ondersteuning anders. Maatregelen kunnen gestapeld worden,
afhankelijk van de duur en de ernst van de problematiek.

TIJDELIJK

Overbruggingsfinanciering
 Uitstel van betaling
 Coulance subsidies
 Handreikingen om hoofd
boven water te houden
 Niet terugvorderen van
subsidies
 Maatwerk bij kritieke
toestanden
 Geen voorliggende
voorziening van het
Rijk/Provincie
beschikbaar

LANGDURIG

Liquiditeitssteun
 Niet innen lokale
belastingen
 Niet innen van huur
 Leningen met
langetermijnafspraken

AANHOUDEND 2021

Crisismaatregelen
 Mogelijkheid tot
kwijtschelding of
omzetting naar subsidie

Het is voor de organisaties en ondernemers van belang om zicht te krijgen op de financiën en hun
positie. Hoe beter organisaties weten waar zij staan, hoe beter en gerichter de gemeente
ondersteuning kan bieden. Maatwerk waar nodig.

