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 Bijlage 1: Financiële impact corona stand 1 juni 2020 t.b.v. TURAP 

Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Prog. Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget 
JA/NEE 

Extra kosten of 
derving 
inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

 Economie en recessie 
 

       

 Er zullen veel meer uitkeringen (BUIG) 
worden verstrekt dan geraamd. Dit is 
het gevolg van de door de rijksoverheid 
opgelegde Corona-maatregelen en de 
plotselinge economisch negatieve 
effecten daarvan. De economische 
neergang gaat gepaard met een 
scherpe toename van de werkloosheid 
en het beroep op de bijstand. 
 

A&I 6 € 1.000.000 - 
€ 1.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190.000 – 
427.000 
 
 
 

NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEE 

Extra kosten 
 
Verwerkt in 
programma 6 

Nog niet bekend. 
Gemeenten komen dit jaar collectief 
geld tekort als het Rijk onvoldoende 
compensatie biedt voor de toename van 
de uitgaven voor de bijstand. De 
participatiewet schrijft echter voor dat 
gemeenten op macroniveau jaarlijks een 
toereikend budget moeten ontvangen 
om alle bijstandsuitkeringen te betalen. 
De lobby via VNG, G40 en Divosa naar 
SZW is erop gericht om compensatie te 
krijgen. 
Het risico voor (extra) tekorten geldt niet 
alleen voor 2020 maar, afhankelijk van 
het moment waarop de economie zich 
herstelt, mogelijk ook voor 2021 en zelfs 
2022. 
Maatregel BZK, brief 28 mei: 
Handhaven maandelijkse betalingen 
bijstand op het niveau van het voorlopig 
vastgesteld budget en in september het 
macrobudget 2020 nader bezien , 
waarbij rekening zal worden gehouden 
met de actuele conjuncturele situatie. 
 

Het financiële effect kan op dit moment nog niet volledig worden 
ingeschat. O.b.v. de huidige gegevens is de verwachting dat het 
BUIG-tekort in 2020 in ieder geval met €1,2 miljoen zal toenemen. 
Afhankelijk van de toename van het aantal BUIG-uitkeringen en de 
hoogte van de compensatie door het Rijk via het BUIG-budget, 
loopt dit tekort mogelijk verder op. Omdat we hier nu nog geen 
inschatting van kunnen maken, hebben we hiervoor een PM post in 
dit overzicht opgenomen. 
 
Gemeenten komen dit jaar collectief geld tekort als het Rijk 
onvoldoende compensatie biedt voor de toename van de uitgaven 
voor de bijstand. De participatiewet schrijft echter voor dat 
gemeenten op macroniveau jaarlijks een toereikend budget moeten 
ontvangen om alle bijstandsuitkeringen te betalen. De lobby via 
VNG, G40 en Divosa naar SZW is erop gericht om compensatie te 
krijgen. 
Het risico voor (extra) tekorten geldt niet alleen voor 2020 maar, 
afhankelijk van het moment waarop de economie zich herstelt, 
mogelijk ook voor 2021 en zelfs 2022. 
 
Op basis van berekeningen van het CBS is de verwachting dat 
eind 2020 ons bestand met 10% is toegenomen. 
Een hogere instroom aan uitkeringen leidt ook tot een toename van 
uitvoeringskosten binnen de Poort en de backoffice (oa. 
administratieve afhandeling, handhaving en inkomensadvies). 

 Verwachte toename van de 
schuldenproblematiek als gevolg van 
een plotselinge economische klap en 
grotendeels veroorzaakt door de van 
overheidswege opgelegde maatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A&I 6 PM 
 
 

 Extra kosten en 
derving 
inkomsten 

Nog niet bekend Extra kosten: 
1) t.b.v. Fte uitvoeringskosten schuldhulpverlening 
 
2) Derving inkomsten omdat leningen mogelijk later / slechter 
worden afgelost. 
 
Extra uitvoeringskosten en mogelijk minder aflossingscapaciteit 
leningen. De effecten zijn naar verwachting meerjarig. Zowel voor 
2020 als 2021 en verder zullen de effecten merkbaar zijn. 
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Prog. Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget 
JA/NEE 

Extra kosten of 
derving 
inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

 Verwachte toename van de uitgaven 
Sociaal Vangnet / bijzondere bijstand 
als gevolg van een plotselinge 
economische klap en grotendeels 
veroorzaakt door de van overheidswege 
opgelegde maatregelen. 

A&I 6 PM 
 
 

 1. Toename 
doelgroep 
ondernemers 
(Tozo) 
2) Instroom in 
Participatiewet 
PM 
3) 
uitvoeringskosten 
2 fte (Bbz & SV) 

Nog niet bekend - Naast toename uitgaven Sociaal Vangnet ook sprake 
van extra uitvoeringskosten a.g.v. toename gebruik 
regelingen.  

- Toename doelgroep ondernemers wordt vooralsnog 
binnen SV opgevangen..       

- Beheersmaatregelen vanaf 2021 mogelijk (aanpassing 
Sociaal Vangnet). 

 
De effecten zijn naar verwachting meerjarig. Zowel voor 2020 als 
2021 en verder zullen de effecten merkbaar zijn. 

 Gemeente Apeldoorn heeft voor dit jaar 
€ 2,1 miljoen begroot aan inkomsten 
toeristenbelasting. Vanwege vele 
annuleringen en ontbreken van nieuwe 
boekingen (en evt. faillissementen) 
wordt een fors lagere opbrengst 
verwacht. 

F&C 1 € 800.000 –   
€ 1.200.000  

NEE Derving 
inkomsten 
 
Verwerkt in 
programma 1 

Maatregel BZK, brief 26 juni 2020: 
Het kabinet heeft besloten de 
gemeenten voor de periode van 1 maart 
2020 tot en met 1 juni 2020 te 
compenseren. Hiermee is een bedrag 
van € 225 miljoen gemoeid, waarvan € 
100 miljoen voor de toeristenbelasting. 
Het aandeel hierin van Apeldoorn 
bedraagt 0,5 mln. 

Bij jaarrekening 2020 wordt effect 2020: 
- Lagere opbrengst 2019 (t.o.v. raming) vanwege evt. 

faillissementen 
- Lagere raming nog te ontvangen 2020 vanwege minder 

toeristen 
- compensatie 

 Omdat vanwege de corona crisis veel 
winkels gesloten zijn, daalt de bezetting 
in de parkeergarages en nemen de 
parkeerinkomsten drastisch af. Op dit 
moment houden we er rekening mee dat 
de parkeeropbrengsten circa € 1 miljoen 
lager zullen uitvallen dan geraamd. 
Omdat de effecten van de corona 
maatregelen moeilijk kunnen worden 
ingeschat houden we rekening met een 
bandbreedte van enkele tonnen. 

RL 3 € 1.000.000 +/- 
PM 

NEE Derving 
inkomsten 
 
Verwerkt in 
programma 3 

Maatregel BZK, brief 26 juni 2020: 
Het kabinet heeft besloten de 
gemeenten voor de periode van 1 maart 
2020 tot en met 1 juni 2020 te 
compenseren. Hiermee is een bedrag 
van € 225 miljoen gemoeid, waarvan  
€ 125 miljoen voor gederfde 
parkeerinkomsten op grond van de 
geraamde gederfde inkomsten in deze 
periode. 
Het aandeel van Apeldoorn bedraagt 0.5 
mln. 

Het gaat vooral om derving van inkomsten (met kleine meevallers 
b.v. minder onderhoud). Verwachting is dat op het moment van 
invoeren van aangepaste coronamaatregelen het niveau van de 
parkeeropbrengsten meteen weer op het oude niveau terug komt is 
zeer onzeker, vandaar “plus pm”. 

 Gemeente Apeldoorn verstuurt voor 
€ 84,5 miljoen aan gecombineerde 
aanslagen Afval/Riolering/OZB en 
hondenbelasting. Verwachting is dat 
vanwege faillissementen die gaan 
ontstaan vanwege de corona virus er 
sprake zal zijn van minder opbrengsten 

F&C 1 € 500.000 –  
€ 1.000.000 
 

NEE 
 

Derving 
inkomsten 
 
Verwerkt in 
programma 1 

Nee Het kan gaan om meer kwijtscheldingen, minder OZB door 
leegstand, oninbaarheid. 

 Horeca moeten hun terrassen sluiten. 
Gemeente Apeldoorn begroot jaarlijks € 
228.000 aan precario-belasting 
(opbrengst terrassen). De gemeente 
heeft de tarieven verlaagd. 
 
 
 
 
 

F&C 1 € 125.000 – 
€ 150.000 

NEE Derving 
inkomsten 

Nee Het college heeft 30 mei besloten om de precariobelasting 2020 te 
verlagen. 



 
3 

Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Prog. Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget 
JA/NEE 

Extra kosten of 
derving 
inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

 De jaarlijkse opbrengst aan marktgelden 
ad  
€ 326.000 zal vanwege sterk verlaagde 
bezettingsgraad lager uitvallen. 

POW 1 € 40.000 –  
€ 75.000 

NEE Derving 
inkomsten 

Nee  

 Vanuit Economische Zaken zien wij 
diverse ondernemersvragen en -
initiatieven voorbij komen, die vragen 
om (financiële) investeringsruimte 
vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld om 
stallingsruimte voor kermisexploitanten 
beschikbaar te stellen of financieel 
advies/coaching aan ondernemers. 
Het zijn echter kosten die we niet 
binnen het reguliere werk kunnen 
opvangen.  

POW 9 PM 
 
 

NEE Extra kosten 
 
Nog niet verwerkt 
in de Turap 

Nee Deze vraag wordt betrokken bij het 2e  gemeentelijke 
steunmaatregelenpakket. Indicatie ca € 100.000 
investeringsruimte. 
 
Nog niet verwerkt in deze Turap in afwachting van nadere 
besluitvorming 

 Boschbad PVG 9 PM 
 
 
 

NEE Extra kosten Nee Nadere uitwerking volgt. Zal onderdeel uitmaken van het 
uiteindelijke resultaat van Accres over 2020. 

 Apenheul PVG/POW 9 PM 
 
 

NEE Extra kosten 
 
Nog niet verwerkt 
in de Turap 

Nog niet bekend De Apenheul heeft uitstel van betaling op de canon gevraagd. 
Daarnaast is er overleg (gemeente, provincie) met Apenheul over 
financieringsmogelijkheden om het liquiditeitstekort a.g.v. de 
coronacrisis te overbruggen. 
 
Nog niet in de Turap verwerkt in afwachting van nadere 
besluitvorming 

 Diverse sportverenigingen PVG 8 PM  Nog geen extra 
kosten. 
 
Nog niet verwerkt 
in de Turap 

Maatregel rijk, brief BZK 28 mei: 
Het kabinet compenseert de 
inkomstenderving van kwijtschelding 
huur aan sportverenigingen met € 90 
miljoen.  
Verdeling nog niet bekend. 

Er zijn zeker 6 sportverenigingen die uitstel van betaling met 1 
kwartaal hebben gevraagd. 
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of 
derving inkomsten 

Compensatie van het 
Rijk/Provincie 

Opmerkingen 

 Fysiek domein inclusief 
cultuur 

       

 Projectplan Corona Veilige Openbare 
ruimte: 
Het doel is te komen tot een veilige, 
verantwoorde en vriendelijke openbare 
ruimte. In opdracht van het college 
wordt het plan opgesteld 
 

diverse diverse € 400.000 
 
 

Nee 
 
 

Extra kosten Nog niet bekend 1. Komen tot een gebiedsaanpak voor de 
binnenstad, voordat de horeca op 1 juni 2020 
open 
mag gaan. 
2. Opstellen van een aanpak voor goede 
maatregelen binnen de gehele gemeente van 
1 juni tot 1 september 2020. 

 Om te voldoen aan de richtlijnen 
rondom het werken tijdens Corona, 
maken we extra kosten om de 
veiligheid van collega’s te borgen. 
Bijvoorbeeld het aanbrengen van 
schermen in de werkbussen (zodat 
collega’s fysiek gescheiden zijn) en 
huur van schaftwagens in de wijk. 

B&O 3 € 50.000 
 
 

JA Extra kosten nee Insteek is om e.e.a. binnen de begroting op 
te vangen. 

 Bij het informeren van 
inwoners/bezoekers over de 
Coronamaatregelen en het handhaven 
hiervan worden extra kosten gemaakt. 
Bijvoorbeeld plaatsen van tekstkarren 
en inhuren verkeersregelaars. 

B&O 3 € 50.000 
 
 

JA Extra kosten nee Insteek is om e.e.a. binnen de begroting op 
te vangen. 

 Doordat collega’s thuis moeten blijven 
wanneer zij klachten hebben zoals 
verkoudheid of koorts danwel mensen 
in hun huishouden hebben met 
klachten, huren we extra in waar nodig. 

B&O 3 € 50.000 
 
 

JA Extra kosten nee Insteek is om e.e.a. binnen de begroting op 
te vangen. 

 CODA (museum en bibliotheek)  
CODA is gedurende de corona crisis 
dicht geweest. Hierdoor heeft CODA 
omzet verlies geleden. Inmiddels is de 
bibliotheek per 11 mei 2020 weer voor 
klanten opgesteld. Met ingang van 1 
juni wordt deels het museum open 
gesteld voor bezoekers.  
 

RL 8 € 500.000 + PM NEE Combinatie Brief 27 mei van OCW: 
Er is € 300 miljoen beschikbaar 
voor de cultuursector, waarvan € 
16 miljoen voor musea met meer 
dan 100.000 bezoekers/jr.  
Brief 26 juni BZK: 
Het kabinet heeft besloten om een 
bevoorschotting op de compensatie 
aan medeoverheden te verstrekken 
van € 60 miljoen voor de periode 
van medio maart 2020 tot en met 1 
juni 2020. Dit met het oog op 
borging van de lokale en regionale 
culturele infrastructuur. 
Provincie Gelderland: 
De steunmaatregelen van de 
Provincie Gelderland (€ 463.000 1e 
fase voor Apeldoorn, € 50 miljoen 
herstelprogramma) zijn deels 
bedoeld voor de culturele sector. 

CODA verwacht een omzetverlies van € 
700.000. CODA verwacht een bijdrage uit de 
NOW regeling (1 en 2) van € 200.000.  
 
Coda: Coda zal in juli een beroep doen op de 
steunmaatregel van OCW voor musea. De 
steunaanvraag bedraagt € 330.000, waarvan 
50% wordt bijgedragen door het rijk, 25% 
door de Provincie en 25% door de gemeente.  
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of 
derving inkomsten 

Compensatie van het 
Rijk/Provincie 

Opmerkingen 

 Sociaal domein        

 Continuïteit bijdrage zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders Jeugd en WMO komen 
in financiële problemen omdat ze 
tijdens de corona crisis geen of minder 
zorg kunnen leveren aan onze 
inwoners. Middels een landelijk richtlijn 
geven we omzetgarantie aan 
zorgaanbieders tijdens de corona 
periode tot 1 juli 

JZW 5 en 7 € 500.000 - € 1.000.000 JA 
 
 

(extra) kosten 
 
Worden vooralsnog 
opgevangen binnen 
budgetruimte die 
ontstaat door niet 
geleverde zorg. 
 
Bedrag maakt 
onderdeel uit van de 
genoemde 
bandbreedte op de 
programma’s 5 en 7 

Brief 26 juni 2020 BZK: 
De nadere uitwerking van deze 
afspraken leidt voor nu tot een 
voorschot op de compensatie voor 
gemeenten van € 144 miljoen 
voor de meerkosten en 
inhaalzorg. Op 23 juni 2020 is 
bekend gemaakt dat de eerder 
gemaakte afspraken over 
meerkosten zijn verlengd van  
1 juli tot en met 31 december 
2020. 

Gemeente heeft budget in de begroting staan 
om de geleverde individuele voorzieningen 
Jeugd en WMO te financieren. Omdat 
zorgaanbieders geen of minder hulp leveren 
aan onze inwoners wordt bespaard op de 
gedeclareerde kosten Jeugd en WMO. 
Middels de landelijke richtlijn wordt 
omzetverlies van de aanbieders middels een 
declaratie voor omzetverlies vanuit de 
gemeente gecompenseerd. In principe zal de 
Continuïteitsbijdrage niet hoger zijn dan de 
normale omzet uit de periode voorafgaand aan 
de Corona crisis. We verwachten hier geen 
extra kosten.   

 Landelijk (ministerie VWS) is besloten 
om over de maanden maart en april 
geen eigen bijdrage (CAK bijdrage) bij 
WMO cliënten in rekening te brengen 
(regeling is niet van toepassing voor 
beschermd wonen) 

JZW 7 € 200.000  NEE Derving inkomsten 
 
Verwerkt in de Turap 

Brief 26 juni 2020 BZK: 
Vanwege een onevenredige 
uitvoeringslast voor gemeenten en 
aanbieders rond het tijdelijk 
opschorten van de eigen bijdrage 
is besloten om Wmo-cliënten in 
genoemde maanden vrij te stellen 
van de eigen bijdrage. 
Gemeenten worden 
gecompenseerd voor de gederfde 
inkomsten. Hiervoor is een bedrag 
van € 18 miljoen gereserveerd. 
Voor Apeldoorn 0,2 mln. 

De berekende inkomstenderving betreft 3 
maanden (maart, april en mei).  
Overigens zijn door technische problemen bij 
het CAK de maanden januari en februari ook 
nog niet geïnd 

 Verwachte toename van de zorgvraag. 
Ex-corona patiënten zullen in de zorg 
terechtkomen en bijvoorbeeld een extra 
beroep op Wmo voorzieningen doen. 

JZW  5 en 7 Nog niet bekend NEE Extra kosten 
 
Nog niet verwerkt in 
Turap 

Compensatieregeling is in de 
maak.  

Met het Rijk wordt momenteel gesproken over 
een vergoeding voor “effecten na Corona”  

 Noodopvang Kinderopvang en scholen 
voor kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep. 

JZW 5 Nog niet bekend NEE Extra kosten 
 
Nog niet verwerkt in 
Turap. 

Brief 26 juni 2020 BZK: 
Het kabinet heeft besloten € 23 
miljoen beschikbaar te stellen 
voor gemeenten voor de periode 
medio maart tot 1 juli. Nadere 
informatie over verdeling volgt in 
de septembercirculaire 2020. 

Gemeenten coördineren de noodopvang, in 
overleg met kinderopvangorganisaties en 
scholen. Deze opvang is zonder extra kosten 
voor ouders. De (gratis) noodopvang voor 
overdag eindigt op 8 juni maar de (gratis) 
noodopvang voor avond, nacht en weekenden 
wordt langer beschikbaar gesteld. 

 Directe meerkosten Coronacrisis als 
gevolg van richtlijnen RIVM. Denk 
hierbij aan beschermingsmiddelen, 
extra opvanglocaties i.v.m. 1,5 meter 
eisen, quarantainefaciliteiten etc.  

JZW 5 en 7 € 225.000 voor opvang 
 
€ 471.000 taakstellend voor 
meerkosten ZIN 
 
€ 600.000 aan regionaal 
bestemd budget MO en 
vrouwenopvang voor nog te 
maken kosten 

NEE Extra kosten 
 
Verwerkt in de Turap 
programma 5 en 7 

Zoals vermeld bij de 
continuïteitsbijdrage is landelijk 
144 mln. beschikbaar. Voor 
Apeldoorn € 471.000 voor 
meerkosten / uitgestelde zorg. Dit 
bedrag is taakstellend voor 
compensatie richting aanbieders. 
 
Daarnaast € 884.000 voor MO en 
€ 171.000 voor vrouwenopvang. 
Betreft regionale taak. 

De extra kosten zijn nog niet volledig bekend.  
De extra opvang beschermd wonen kost 
vooralsnog ca. € 180.000 voor jongeren en € 
45.000 voor bewoners van Omnizorg. De in 
inschatting is gebaseerd op de huidige situatie 
(eind mei)  in de ontwikkeling Corona; 
uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de 
ontwikkeling van het virus. 
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of 
derving inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

 Tijdelijke regionale opvang voor dak- en 
thuislozen die besmet zijn 

JZW 7 € 220.000 NEE Extra kosten 
 
Verwerkt in de Turap 

Zie regel hierboven voor 
toelichting op vergoeding Rijk 

Het gaat om regionale kosten. Maximaal risico 
voor de gemeente Apeldoorn is 75% van de 
kosten die niet door het rijk gecompenseerd 
worden. 
Inschatting is gebaseerd op de huidige situatie 
(eind mei)  in de ontwikkeling Corona; 
uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de 
ontwikkeling van het virus. 

 De Eigen bijdrage Vroeg- en 
Voorschoolse educatie Peuterplekken  

JZW 5 Nog niet bekend NEE Extra kosten 
 
Nog niet verwerkt in 
de Turap 

Brief 26 juni 2020 BZK: 
De decentralisatie-uitkering 
Voorschoolse voorziening peuters 
is met € 8,3 miljoen verhoogd in 
verband met de (gedeeltelijke) 
sluiting van de kinderopvang in de 
periode 16 maart tot en met 7 juni 
2020 in verband met het 
coronavirus. Ouders/verzorgers 
zijn in maart opgeroepen om de 
rekening voor de opvang te blijven 
betalen in deze periode. 

 

 Boete regeling Jeugd en WMO  JZW 5 en 7 € 200.000 - € 300.000 NEE Derving inkomsten 
 
Verwerkt in de 
Turap, maakt 
onderdeel van de 
genoemde 
bandbreedte uit. 

Nee Een van de maatregelen met betrekking tot 
sturing en bekostiging Jeugd en WMO is om 
bij te late declaratie vanuit aanbieders een 
korting op de facturatie toe te passen. Wij 
vonden het niet passend om in deze corona 
periode boetes op te leggen bij 
zorgaanbieders. 

 Route gebonden vervoer van leerlingen 
is stilgevallen. Er is besloten om 80% 
van het omzetverlies te compenseren.  
Als leerlingenvervoer weer van start gaat 
kunnen er aanvullende kosten ontstaan 
omdat er met minder kinderen in 1 
voertuig gereden moet worden. 

JZW 5 PM 
 

DEELS Kosten 
 
Wordt vooralsnog 
binnen budget 
opgevangen 
 
Meerkosten 
overstijgen mogelijk 
budget 
 
 

Compensatieregeling door het Rijk 
vastgesteld 

Kosten leerlingenvervoer is grotendeels 
stilgevallen  De compensatie betreft maximaal 
80% van de normale maandelijkse omzet voor 
de taxibedrijven. Over drie maanden is de 
maximale compensatie berekend op € 
500.000. Voor deze kosten is dekking binnen 
het reguliere budget aanwezig. 
Voor meerkosten als gevolg van maategel 
minder mensen in 1 voertuig verwachten we 
aanvullende kosten die mogelijk 
gecompenseerd worden . De hoogte daarvan 
is echter nog niet duidelijk. 

 Ziekenvervoer ten behoeve van 
Jeugdwet en  WMO (zoals naar 
dagbesteding) is tijdens de corona crisis 
grotendeels stilgevallen. ` 
Als ziekenvervoer en 
dagbestedingsvervoer weer van start 
kan gaan zullen er aanvullende kosten 
ontstaan omdat er minder cliënten in 1 
voertuig vervoerd mogen worden 

JZW 5 en 7 PM NEE Kosten Compensatieregeling door het Rijk 
vastgesteld 

Voor compensatie vervoer hebben we regulier 
budget voor vervoer. Voor meerkosten als 
gevolg van maategel minder mensen in 1 
voertuig verwachten we aanvullende kosten 
die mogelijk gecompenseerd zal worden. 
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA 
/ NEE 

Extra kosten of 
derving inkomsten 

Compensatie van het 
Rijk/Provincie 

Opmerkingen 

 Bestuur en domein bedrijfsvoering 
 

      

 Door thuiswerken zijn extra ICT-, IT- 
en telefoniefaciliteiten benodigd. 

INF/ ORG Bedrijfs- 
voering 

€ 485.000 
 
 
 

DEELS 
 
 

Extra kosten 
 
Verwerkt in Turap op 
onderdeel 
bedrijfsvoering 

Nog geen compensatie 
afgesproken 
 

In 2020 worden incidenteel kosten gemaakt 
voor ICT- en andere faciliteiten om 
thuiswerken mogelijk te maken.  
 
Onderdeel daarvan is een eenmalige 
uitkering aan medewerkers ter compensatie 
van kosten voor het thuiswerken (€ 206.000) 
en een extra beloning voor een aantal 
medewerkers voor hun directe inzet rondom 
de corona crisis (€ 79.000).   
 
Vanaf 2021 gemiddeld € 330.000 structureel 
extra kosten.  
 

 Technische infrastructuur digitaal 
vergaderen gemeenteraad 

GR 1 € 25.000 NEE Extra kosten 
 
Verwerkt in Turap 

Nog geen compensatie 
afgesproken  

 

 Dividend BNG en Accres 
De BNG heeft aangegeven het 
dividend over 2019 op te schorten tot 
1 oktober 2020. De verwachting is dat 
het dividend van € 150.000 definitief 
niet uitgekeerd wordt in 2020.  
Daarnaast verwachten we dat Accres 
in 2020 een negatief resultaat 
behaald en dat er in 2021 geen 
dividend over 2020 wordt uitgekeerd.  

  € 150.000 + pm 2021 NEE Derving inkomsten 
 
Verwerkt in de Turap 

N.v.t. Nadeel dividend Accres volgt in boekjaar 
2021. 

 Bescherming personeel tegen infectie ORG 1 € 25.000 Ja Extra kosten 
 
Verwerkt in onderdeel 
bedrijfsvoering 

Nog geen compensatie 
afgesproken 

Insteek is om e.e.a. binnen de begroting op 
te vangen. 

 Aanvragen burgerzaken zullen 
gedurende de corona periode minder 
zijn. Burgers doen aanvragen zoveel 
mogelijk digitaal of stellen aanvragen 
uit. (totaal begroot leges burgerzaken 
€ 1.858.000) 
 
 
 
 
 
 
 

POW 1 Nog niet bekend Js Derving inkomsten Nog geen compensatie 
afgesproken 
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Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of derving 
inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

           Verbonden partijen 

 Orpheus  
Orpheus is gedurende de corona crisis 
gesloten geweest. Orpheus ontvangt 
vanaf 1 juni  weer mondjesmaat 
publiek. Zorg zit vooral bij Orpheus en 
de lange termijn omdat de 1,5m 
afstand voor een theaterzaal met een 
congresdeel als Orpheus leidt tot een 
niet sluitende exploitatie. 
 

RL 8 € 475.000 + PM NEE Combinatie 
 
Verwerkt in de 
Turap 

Orpheus komt niet in aanmerking 
voor de steunmaatregelen van OCW. 
 
Brief 26 juni 2020 
Het kabinet heeft besloten om een 
bevoorschotting op de compensatie 
aan medeoverheden te verstrekken 
van € 60 miljoen voor de periode van 
medio maart 2020 tot en met 1 juni 
2020. Dit met het oog op borging van 
de lokale en regionale culturele 
infrastructuur 
Provincie Gelderland: 
De steunmaatregelen van de 
Provincie Gelderland (€ 463.000 1e 
fase voor Apeldoorn, € 50 miljoen 
herstelprogramma) zijn deels bedoeld 
voor de culturele sector. 

Hierdoor heeft Orpheus omzet verlies geleden. 
Orpheus veracht dit jaar een nadeel van € 
800.000. Orpheus maakt gebruik van de 
steunmaatregelen  NOW en Togs. De 
verwachte vergoeding is  
€ 325.000.  
 
Orpheus zal in juli een beroep doen op de 
steunmaatregel van OCW voor theaters en 
podia. De steunaanvraag bedraagt ca € 1,1 
miljoen  , waarvan 50% wordt bijgedragen 
door het rijk, 25% door de Provincie en 25% 
door de gemeente. 
 

 Accres 
Door coronamaatregelen liggen de 
meeste activiteiten van Accres stil of 
starten langzaam weer op. Gevolg is 
een forse omzetdaling en verdamping 
van het eigen vermogen. 

PVG/ F&C 7 € 1.500.000 + PM 
 
 

N.V.T. Combinatie 
 
Vooralsnog 
opvang binnen 
buffer accres. 
 
Geen verwerking 
in Turap 

Nog niet bekend. 
Voor zover het gaat om 
kwijtschelding van huur aan 
sportverenigingen kan Accres 
mogelijk compensatie krijgen van de 
gemeente. 
Brief 28 mei BZK: 
Het kabinet stelt € 90 miljoen 
beschikbaar ter compensatie van 
kwijtschelding huur aan 
sportverenigingen.  
 

Accres volgt wat betreft verhuurbeleid de 
steunmaatregelen van de gemeente. Accres 
gaat zelf uit van een omzetdaling van € 2,5 
miljoen,  
waarbij € 0,6 miljoen vergoed wordt via de 
NOW 1 regeling. Accres kan mogelijk een 
beroep doen op NOW 2. Vooralsnog heeft 
Accres nog voldoende buffer om het 
omzetverlies op te vangen.  
Het voortbestaan van commerciële activiteiten, 
die tenminste tot 1 september stil liggen, zoals 
ZERO55, is onzeker. 

 Lucrato 
Lucrato heeft minder omzet doordat 
een deel van productie op de locatie 
Egerlaan is stilgelegd en 
detacheringsovereenkomsten zijn 
weggevallen. Dit heeft mogelijk tot 
gevold, dat het bedrijfsresultaat 2020 
negatiever wordt en de gemeente 
Apeldoorn extra moet bijdragen voor 
haar aandeel in het tekort. 

A&I 6 € 1.000.000 NEE Combinatie Brief  26 juni 2020 BZK: 
Het kabinet heeft besloten de 
integratie-uitkering Participatie, 
onderdeel Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw), te verhogen 
met € 90 miljoen voor de periode 1 
maart 2020 tot 1 juni 2020 ter 
compensatie van een deel van de 
loonkosten. Voor Apeldoorn een 
bedrag van 1,0 mln. 

Lucrato is begonnen om werkzaamheden op 
de locatie Egerlaan weer gecontroleerd open 
te stellen voor werknemers, zodat deze de 
productiewerkzaamheden weer kunnen 
hervatten. Uiteraard met in achtneming van de 
RIVM-richtlijnen en rekening houdend met de 
mogelijkheden van de betrokken werknemers. 
 

 NV Luchthaven Teuge 
De NV beschikt over een beperkte 
liquiditeit. Minder omzet voor de 
luchthaven leidt al snel tot 
betalingsproblemen. Mogelijk moet de 
NV dan beroep doen op de 
aandeelhoudende gemeenten voor 
garantstelling dan wel het verstrekken 
van een krediet. 

F&C 1 PM ONBEKEND Combinatie Nee Luchthaven Teuge heeft van de gemeente 
Voorst uitstel van betaling van belastingen en 
van de gemeente Apeldoorn uitstel van 
betaling van de vergoeding voor 
salarisbetaling personeel met ambtelijke 
status. 
Onderzocht wordt samen met gemeente 
Apeldoorn of herfinanciering bij de BNG 
mogelijk is. 



 
9 

Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of 
derving inkomsten 

Compensatie van het Rijk/Provincie Opmerkingen 

 GGD 
De Coronacrisis vraagt enerzijds extra 
inzet van de GGD, anderzijds kunnen 
activiteiten niet uitgevoerd worden en 
is er mogelijk sprake van 
omzetverlies. 
Daardoor kan sprake zijn van een 
hogere inwonerbijdrage. Onzeker is of 
het Rijk de GGD-en rechtstreeks 
compenseert. 

JZW 7 PM  Combinatie Nog niet bekend De GGD brengt de financiële gevolgen in 
beeld.  

 

Nr. 
 

Omschrijving effect Eenheid Programma Indicatie bedrag  
 

Binnen 
budget JA / 
NEE 

Extra kosten of 
derving 
inkomsten 

Compensatie van het 
Rijk/Provincie 

Opmerkingen 

 

 TOTAAL eerste quick scan 
 

  € 4.075.000 – € 5.160.000 + 
PM 

  Exclusief compensatie van het rijk en/ 
of Provincie 

 

 TOTAAL tweede quick scan 
 

  € 8.354.000 – € 9.595.000 + 
PM 

  Exclusief compensatie van het rijk en/ 
of Provincie 

 

 TOTAAL actualisatie Turap 2020   € 9.546.000 – 11.651.000   Exclusief compensatie van het rijk en/ 
of Provincie 

 

    


