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Samenvatting
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 13 met onder andere aandacht
voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, de Spoedwet COVID-19 en
het actuele aanbod van VNG-producten en -diensten aan de leden.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 13 met onder andere aandacht
voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, de Spoedwet COVID-19 en
het actuele aanbod van VNG-producten en -diensten aan de leden.
Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli
Donderdag 2 juli, 13.00-15.30 uur debatteren de leden van de Vaste Commissie voor BZK met
minister Ollongren over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. De Commissie heeft
de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang
en het paper zal begin volgende week aan de Kamer worden aangeboden. Wij zullen benadrukken
dat de financiële positie van gemeenten onhoudbaar wordt. De oorzaken liggen in de aanhoudende
tekorten in het sociaal domein en de opschalingskorting. Daar komen de kosten voor de
coronacrisis bovenop. Wij dringen daarom aan op maatregelen om de financiële positie van
gemeenten structureel te verbeteren.
Dit onderwerp leeft enorm onder de gemeenten en er zijn los van elkaar een aantal initiatieven op
gang gekomen, waarbij gemeenten worden opgeroepen brieven te sturen naar Den Haag om
duidelijk te maken hoe nijpend de individuele lokale situatie is. De VNG ontvangt afschriften van
deze brieven en wil deze gebundeld samen met P10, M50, G40, G4 en de provinciale afdelingen,
als petitie aanbieden aan de Vaste Commissie voor BZK. De Commissie besluit formeel op 25 juni
of zij aan het verzoek van de VNG gehoor wil geven.
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Stand van zaken Spoedwet COVID-19
Volgens de aanvankelijke planning van het kabinet zou het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19 op 1 juli a.s. in werking moeten treden. Op 19 juni heeft minister De Jonge de Tweede
en Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van dit wetsvoorstel. Het kabinet streeft
ernaar het wetsvoorstel spoedig aan te bieden aan de Tweede Kamer. Het is vervolgens aan de
Kamer om te bepalen wanneer het wetsvoorstel kan worden behandeld. Een zorgvuldige
behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht. De minister geeft aan dat het
gevolg daarvan is dat inwerkingtreding per 1 juli niet haalbaar is. Zolang de tijdelijke wet niet geldt,
blijven de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s van kracht. Er verandert
dus niets in de bevoegdhedenverdeling tussen minister en de voorzitters van de Veiligheidsregio’s.
Vooralsnog is onbekend wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden.
De Kamerbrief is hier raadpleegbaar:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/kamerbrief-planning-tijdelijkewet-maatregelen-covid-19.
VNG-aanbod aan de leden
Update van website vng.nl/corona
Op de VNG-website blijven wij u informeren over voor gemeente belangrijke ontwikkelingen. De in
deze fase relevante FAQ's zijn geactualiseerd en staan nu op de pagina 'Verantwoord openstellen'.
Daarnaast is het volgende toegevoegd:
• Sport: voorbereiding openstellen binnensport
Handreikingen voor verantwoord openstellen gemeentelijke organisatie
Voor het opstarten van de gemeentelijke (arbeids)organisatie en de gemeentelijke dienstverlening
heeft de VNG de volgende handreikingen ontwikkeld:
• Handreiking veilige werkomgeving
• Handreiking dienstverlening anderhalvemetersamenleving
Hierin zijn aandachtspunten opgenomen die als hulpmiddel kunnen dienen bij het opstarten. Alle
informatie vindt u op de tegel Gemeentelijke organisatie
Online debat over positie arbeidsmigranten in coronatijd op 25 juni
De VNG en LTO Nederland organiseren samen een interactief online debat over de positie van
arbeidsmigranten in coronatijd. Wonen, werken en reizen in de anderhalve metermaatschappij
vraagt aanpassingen van iedereen. Voor gemeenten én ondernemers in land- en tuinbouw die te
maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten, geldt dat des te meer.
Namens de VNG schuift burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad aan. Vanuit de agrarische
praktijk doen een werkgever, de portefeuillehouder 'goed werkgeverschap' en een beleidsspecialist
arbeid van LTO Nederland mee.
Meld u via deze link aan voor het debat op 25 juni, 13.00-13.45 uur. U krijgt vervolgens een link
toegestuurd om deel te nemen. Hiermee kunt u eventueel ook vragen stellen en het debat later
terugkijken. Komt de datum u niet goed uit? Geen probleem; als u zich aanmeldt krijgt u de link om
het debat terug te kijken in uw mailbox. Uiteraard kunt u bij terugkijken niet meer actief participeren
met vragen en opmerkingen.
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VNG Dialoog in coronatijd
Wekelijkse VNG Dialoog
Elke donderdagmiddag is er een VNG Dialoog in coronatijd over de gevolgen van corona voor
gemeenten. Elke week komt een actueel thema aan bod waar verschillende experts en
medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld over in gesprek gaan. U kunt live
deelnemen en uw vragen inbrengen.
VNG Dialoog donderdag 25 juni: gespreksagenda transitiefase Coronacrisis
Eerder kondigden we aan dat we de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wilden behandelen op 25
juni a.s. In verband met het uitstel van de wet komen er andere thema’s aan bod. Tijdens de VNG
Dialoog in coronatijd op 25 juni vanaf 16:00-17:00 uur gaan we in gesprek met Marco Zannoni
(directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) en Leonard Geluk (Algemeen
directeur VNG) over de gespreksagenda die tot stand is gekomen met het COT Instituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement. Ook gaan we in op andere actuele thema’s, zoals de financiële
gevolgen van de coronacrisis.
De bestuurlijke gespreksagenda bevat een overzicht van onderwerpen die in iedere gemeente in
meer of mindere mate aan de orde (kunnen) zijn. Het gaat bijvoorbeeld over voeren van de
maatschappelijke dialoog, lokale economie, kwetsbare groepen en openbare ruimte. De
gespreksagenda is bedoeld als hulpmiddel bij het doordenken en bespreken van lokale keuzes: in
het college, in de gemeenteraad, in bestaande portefeuillehoudersoverleggen en/of met
maatschappelijke partners. U kunt live deelnemen aan deze VNG Dialoog in coronatijd door u aan
te melden via dit aanmeldformulier
Terugblik VNG Dialoog 18 juni “Scenarioplanning”
Op 18 juni is gesproken over Scenarioplanning met Chris Ravensbergen (directeur VNG
Risicobeheer) en Renate Kenter (senior consultant scenariostrategie bij De Ruijter Strategie).
Marco Zannoni (directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog
af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur. U kunt deze dialoog terugkijken via
https://youtu.be/ZOJ-IeMyfnw

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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