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Financiële gevolgen corona crisis

Geachte fractie,
Door uw fractie is op 25 augustus 2020 een schriftelijke vraag aan het college (art. 33
RvO) gesteld. Het betreft vragen over de financiële gevolgen van de corona crisis.
Onderstaand gaan wij nader in op uw vragen.
Aanleiding
Bij de passage ‘Aanleiding voor de vraag’ geeft u aan dat u het belangrijk vindt om de
gemeenteraad zoveel mogelijk vooraf te betrekken bij het opstellen van diverse
steunprogramma’s. U wenst een overzicht van steunmaatregelen met bijbehorende
budgettaire gevolgen.
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Met het stellen van de vraag veronderstelt u dat er reeds sprake is van steunmaatregelen
en/of het uitrollen hiervan in de gemeente Hulst. Deze veronderstelling is echter onjuist.
Het (vooralsnog) niet heffen van de reclamebelasting is ter voorkoming van
liquiditeitsproblemen en daarmee de bedrijfscontinuïteit van lokale ondernemers. Dit is
in lijn met landelijke maatregelen ter bestrijding en minimalisering van de (economische)
gevolgen die de corona crisis heeft op bedrijven. Er is in deze nog geen sprake van een
financiële steunmaatregel, aangezien daarvoor de belastingverordening voor de
reclamebelasting door de gemeenteraad moet worden gewijzigd. Op dit moment wordt
onderzocht of landelijke regelgeving voorziet in inkomsten derving van gemeenten op dit
gebied. Van een steunmaatregel is derhalve nog geen sprake. Het besteden van een
bedrag in samenwerking met het bedrijfsleven aan een promotie van de gemeente Hulst
is een separate afweging van het college om de economie te stimuleren. Het college
ontleent haar budgettaire bevoegdheid aan de financiële verordening van de gemeente
Hulst (art. 5 lid 3)
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Bij brief van 28 augustus 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een
breed steun- en herstelpakket voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit pakket rust op drie
pijlers te weten:
➢
Continueren van de steun ( o.a. NOW, Tozo en TVL)
➢
Stimuleren en investeren (o.a. versneld en naar voren halen van publieke
en private investeringen)
➢
Ondersteunen waar aanpassing nodig is ( o.a. omscholing, schulden, sectorale steun)
Per pijler wordt in de brief uitgelegd welke voornemens het Rijk heeft. Op dit moment is
nog niet in alle gevallen duidelijk op welke wijze de middelen worden toegekend dan wel op
welke wijze de regelingen worden uitgerold. Het is derhalve voor de gemeente nog diffuus
in welke mate de rijksregelingen gaan voorzien in lokale steunmaatregelen. Dat betekent
ook dat er nog geen concrete voorstellen kunnen worden gedaan over steunmaatregelen die
de gemeente Hulst wil bieden. In de Commissie Middelen van 14 september a.s. zal hier
aandacht aan besteed worden.
Het college is met u van mening dat de gemeenteraad betrokken moet worden bij eventuele
steunmaatregelen in de gemeente Hulst. Op dit moment is echter onvoldoende zicht op de
doorwerking van Rijksmaatregelen, waardoor het college tevens onvoldoende in staat is om
effectieve lokale steunmaatregelen aan de gemeenteraad voor te leggen. Mogelijk dat de
septembercirculaire wat meer duidelijkheid geeft.
Vragen
➢ Zijn er nog steunpakketten uitgerold? Zo ja, aan wie en wat zijn de budgettaire
gevolgen voor 2020 en 2021
Er zijn geen steunpakketten uitgerold. Het college komt met een evenwichtig pakket
naar de gemeenteraad toe voor goedkeuring. Mogelijk dat bij de werkbegroting van de
raad richtinggevende voorstellen kunnen worden gedaan.
➢

Is het college bereid de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van diverse
steunprogramma’s?
Conform Art. 160 lid 1 sub b. is het college bevoegd de beslissingen van de raad voor te
bereiden. Het college zal derhalve een gemotiveerd en evenwichtig voorstel doen aan
de raad over een pakket van steunmaatregelen. Het college acht het niet werkbaar
wanneer een dergelijk pakket in samenspraak met eenentwintig raadsleden moet
worden opgesteld.
Het staat de gemeenteraad vrij om in de werkvergadering van de begroting
aandachtsgebieden aan te geven. Deze kunnen dan meegenomen worden in eventuele
voorstellen.

➢

Is het college bereid om een overzicht van steunmaatregelen te verstrekken met de
bijbehorende budgettaire gevolgen van de huidige programma’s voor zover deze niet
volledig vergoed worden door de Rijksoverheid
Zoals hierboven is aangegeven zijn er geen lokale steunmaatregelen uitgezet.

➢

Is het college bereid bij de voorbereiding van de te ontwikkelen steunprogramma’s de
gemeenteraad hierbij in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken vergezeld van de
verschillende keuzemogelijkheden die de gemeenteraad kan maken.
Zoals eerder betoogd is het college belast met de voorbereiding van voorstellen. In de
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werkvergadering van de begroting wordt ruimte geboden om op hoofdlijnen
denkrichtingen aan te geven. Bedacht moet worden dat het van belang is eerst duidelijk
te hebben wat de doorwerking van Rijksregelingen is voordat lokale steunmaatregelen
worden afgekondigd. Ook dient duidelijk te zijn welke kosten die als gevolg van corona
gemaakt zijn bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd. Over eventuele noodzakelijke
tussentijdse maatwerk-oplossingen die het college voorstelt zal de gemeenteraad
geïnformeerd worden dan wel om besluitvorming worden gevraagd.
➢

Is het college bereid de raad te informeren over de nieuwe wetgeving inzake corona en
de invulling op gemeentelijk niveau
De veelbesproken ‘Tijdelijke Wet COVID-19’ is door het Kabinet na onder meer kritiek
van de Raad van State ingetrokken. Verwacht wordt dat de wet niet eerder dan in
september 2020 wordt aangeboden. Tot de invoering van de Tijdelijke Wet blijft de
mogelijkheid aanwezig om op basis van de Wet Publieke Gezondheid aan de voorzitters
van de veiligheidsregio’s aanwijzingen te geven. Zolang de Tijdelijke Wet nog niet van
kracht is blijven de noodverordeningen van kracht. Deze noodverordeningen zijn u via
de griffier toegestuurd. Wanneer de nieuwe wet van kracht wordt zal worden bekeken
wat de mogelijke (extra) gevolgen voor de gemeente zijn.

➢

Is het college bereid om een raadsbreed debat te voeren over het gevoerde beleid en
te voeren beleid inzake corona
Als gevolg van de noodverordening Zeeland worden corona maatregelen genomen onder
het gezag van de voorzitter van de Veiligheidsregio (Art. 39 Wvr). De gemeenteraden
staan daarbij helaas (wettelijk) buitenspel. De ‘Tijdelijke Wet COVID-19’ tracht hier
een einde aan te maken. Deze is echter nog niet aangenomen. Door de burgemeester
bent u echter al diverse keren op de hoogte gebracht – Presidium, Commissie ABZ en
Gemeenteraad- over aanpak, voortgang en genomen besluiten. Ook ontvangt u via de
griffier informatie over de (aangepaste) noodverordening.

Het college acht het van belang om de gemeenteraad te blijven informeren over de diverse
(corona) maatregelen. Dat blijft ze in de toekomst ook doen. De maatregelen rondom het
COVID-19 virus worden echter genomen in een crisissituatie. Daardoor verloopt de
democratische legitimatie op een andere wijze. Wanneer daarbij bedacht wordt dat veel
maatregelen door het Rijk -via de Wvr- van bovenaf worden gestuurd, blijven er voor de
gemeenteraden en colleges weinig keuzemogelijkheden over. Een raadsbreed debat op dit
moment wordt dan ook niet voorgestaan. Het opheffen van een wettelijk democratisch
deficit is naar de mening van ons college beter op te vangen middels goede communicatie
met de gemeenteraad.
Wij hopen uw fractie hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,
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