
 

 [C ollegevoorstelcoronamaatregelenAmstel-

veen 30-3] 101/F105/ICT 

 

Voorstel nr    Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat 

Datum B&W-besluit   24 maart 2020 

 

Voor de raadsvergadering van 

8 april 2020 

 

Afdeling   Directie  

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) 

 

Behandelen in de raadscommissie   N.v.t.  

 
 

Onderwerp 

Lokale maatregelen corona-uitbraak 

 
Gevraagd besluit 

1. Inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen te ondersteunen 

bij negatieve gevolgen van de corona-uitbraak, in aanvulling op compenserende maatregelen 

vanuit het rijk, de banken en andere instellingen. 

2. Indien nodig onmiddellijk ondersteuning op maat te bieden op basis van concreet onderbouwde 

aanvragen. 

3. Op korte termijn een lokaal ondersteuningspakket te ontwikkelen en voorshands daarvoor € 10 

miljoen reserveren ten laste van de algemene reserve. 

4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de Perspectiefnota 2021. 

 
 

 

W A T W ILLEN W E BEREIKEN EN W A T GA A N W E DA A RVOOR DOEN 

 
Wat willen we bereiken (effectindicatoren) 

Voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen onher-

stelbare financiële schade oplopen vanwege de corona-uitbraak. 

 
Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren) 

Een lokaal ondersteuningspakket ontwikkelen, in aanvulling op compenserende maatregelen vanuit 

de rijksoverheid, de banken en andere instellingen. 

 
 

A CHTERGROND EN OVERW EGINGEN 

 
Programma (speerpunt) 

Alle programma’s 

 
Aanleiding 

Sinds een paar weken neemt de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de corona-

uitbraak in snel tempo toe. De afgelopen weken heeft eerste inventarisatie plaatsge-

vonden van de gevolgen van de corona-uitbraak, lokaal en op landelijk niveau. In 

die inventarisatie worden probleemvelden verkend. Veel is nog onzeker en eigen-

lijk iedereen (Rijk, gemeenten etc.) is op zoek naar duidelijkheid en informatie 

waarop verder kan worden gebouwd. De komende dagen/weken zullen veel reeds 

genomen maatregelen en landelijke regelgeving worden uitgewerkt. De gevolgen 

voor inwoners, maatschappelijke, culturele en sport instellingen/verenigingen en 

ondernemend Amstelveen/ondernemers zullen successievelijk beter in beeld ko-

men. Met het oog hierop adviseren wij voor de korte termijn alleen uitspraken te 

doen/besluiten te nemen die betrekking hebben op de lokale werkterreinen en 

waarvan de impact (financieel en inhoudelijk) is te overzien/in te schatten.  

 

COLLEGEVOORSTEL 
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Gelet op de onderliggende informatie stellen wij voor om op korte termijn een lo-

kaal ondersteuningspakket uit te werken, waar de volgende maatregelen in elk 

geval deel van uitmaken:  

 

1. Huurinning door de gemeente aan gesubsidieerde instellingen wordt voor 6 

maanden opgeschort.  

2. Uitbetaalde en nog uit te betalen subsidies voor het jaar 2020 worden niet 

teruggevorderd (ook als prestatie niet is geleverd). 

3. Gemeente spreekt de bereidheid uit culturele, maatschappelijke en sport-

instellingen op basis van concreet onderbouwde aanvragen het komende 

halfjaar in liquiditeit te voorzien 

4. Gecontracteerde zorgaanbieders die de komende drie maanden vanwege 

de Corona perikelen niet –helemaal- aan hun verplichtingen kunnen vol-

doen, kunnen de gemeente schriftelijk onderbouwd verzoeken om coulance 

te betrachten bij de eindafrekening. 

5. Uitstel en/of (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastingen. 

6. Een lokaal ondersteuningsfonds Corona in te stellen ad € 10 miljoen ten 

laste van de algemene reserve 

 

De nu voorliggende inventarisatie moet verder worden uitgewerkt in samenhang 

met de verder uitgewerkte maatregelen van het Rijk, bankinstellingen en –even-

tueel- anderen initiatieven (VNG/gemeenten).  

 

Als zich de komende weken precaire situaties voordoen rond instellingen, onder-

nemers of bedrijven die om onmiddellijke actie vragen stellen wij voor dat wij in 

overleg met de betrokkenen een ondersteuning op maat aanbieden, die onherstel-

bare schade voorkomt. Wij stellen voor dat de ruimte te nemen om in spoedei-

sende gevallen tot een bedrag van maximaal € 50.000 per casus naar bevind van 

zaken te handelen, waarbij achteraf verantwoording aan uw raad wordt afgelegd. 

 

In een separaat collegebesluit hebben wij op 24 maart jl. een voorstel voor imple-

mentatie van de rijksregeling voor een tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfs-

lening voor zelfstandigen in Amstelveen vastgesteld.  

 

 
Argumenten 

De corona-uitbraak leidt tot een ongewone, maar ook tijdelijke, maatschappelijke ont-

wrichting. Om te voorkomen dat de maatschappelijk gevolgen na deze virusuitbraak in 

Amstelveen blijvend schade aanrichten is tijdelijke ondersteuning geboden. Ondersteu-

ning vanuit de gemeente aanvullend op de compensatie vanuit het rijk, de banken en evt. 

andere instanties is waardevol om de maatschappelijke impact van de corona-uitbraak te 

verminderen.  

 

Snel handelen is nodig voor organisaties en inwoners in kwetsbare posities, bv. kleine on-

dernemers, zzp-ers, maatschappelijke instellingen met weinig financiële buffer. 

 
Kanttekeningen 

De economische en maatschappelijke effecten van de corona-uitbraak zijn op dit moment niet te 

overzien. Dat maakt het lastig snel met een lokaal ondersteuningspakket te komen. 

 
Financiën 

Amstelveen heeft een solide financiële positie. Bij de uitwerking van het ondersteuningspakket zul-

len wij een raming van de kosten voor het lokale pakket noodmaatregelen opstellen. De financiële 
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consequenties van de instelling van het ondersteuningsfonds Corona ad € 10 miljoen worden ver-

werkt in de Perspectiefnota 2021.  

 
Communicatie 

Via de reguliere externe communicatiekanalen zullen we dit besluit bekend maken in de stad bij de 

verschillende doelgroepen. Vervolgens zullen wij belanghebbenden regelmatig informeren over de 

uitwerking van de ondersteuningsmaatregelen. 

 
Procedure 

Het lokale ondersteuningspakket uitwerken en implementeren. 

 
Bijlagen 

- 

 
 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 

 

 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 
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BEHANDELING RAADSCOMMISSIE 
 

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie 

 

 
Het voorstel aan de raad is Aanvaarde amendementen / moties 

 Ongewijzigd aanvaard 

Gewijzigd aanvaard 

Verworpen 

 

 
 

 

 

RAADSBESLUIT 
 

Besluit 

1. Inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen te ondersteu-

nen bij negatieve gevolgen van de corona-uitbraak, in aanvulling op compenserende maat-

regelen vanuit het rijk, de banken en andere instellingen. 

2. Indien nodig onmiddellijk ondersteuning op maat te bieden op basis van concreet onder-

bouwde aanvragen. 

3. Op korte termijn een lokaal ondersteuningspakket te ontwikkelen en voorshands daarvoor € 

10 miljoen reserveren ten laste van de algemene reserve. 

4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de Perspectiefnota 2021. 

 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 april 2020. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

Marnix Philips Tjapko Poppens 

 


