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Betreft: Raadsinformatiebrief financiële effecten coronacrisis 2020

Geachte raadsleden ,

In november 2020 hebben wij bij de 2e tussenrapportage 2020 voor het eerst in beeld gebracht wat de
financiële impact van corona is geweest over de eerste drie kwartalen. Daarbij is toen een doorkijk
gemaakt van de extra kosten en gemiste inkomsten tot het eind van 2020. Deze rapportage is bedoeld
om inzicht te geven in de directe gevolgen van de corona crisis en is geen onderdeel van de P&C cyclus.
De genoemde effecten op de betreffende budgetten maken wel deel uit van de jaarrekening.

Met deze rapportage laten we zien hoe de direct aan corona gerelateerde kosten zich in 2020 hebben
ontwikkeld ten opzichte van de vorige rapportage. Tot op heden lijkt het erop dat de compensatie van het
Rijk voor de gemaakte kosten tekort schiet. Hierbij moet wel worden vermeld dat bijdragen voor de extra
inzameling van huishoudelijk afval en het zwembad nog niet bekend zijn en dus niet zijn betrokken in
deze rapportage .
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Het saldo van de coronarapportage bij de 2' tussenrapportage bedroeg € 428.4CX). De vermchting met betrekking tot de leges en
heffingen voor marktgelden en APV-vergunningen zijn later met € 12.8CX) nadelig bijgesteld
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Naast de $nanciële impact is aan de hand van scenario’s van het CPB, die door ons zelf zijn aangevuld,
een risicoanalyse gemaakt voor 2021 en verder. Aan de hand van deze analyse worden de verwachte
effecten van de coronacrisis op het weerstandsvermogen geduid.

Ondanks dat er in de risico analyse de nodige veranderingen zijn in de omvang van de risico’s en de
geschatte kans dat deze zich voor kunnen doen, zIjn de totale corona gerelateerde risico’s van afgerond
€ 4 miljoen nagenoeg constant gebleven. Het weerstandsvermogen blijft rekening houdend met deze
risico’s met een ratio groter dan 3 ruimschoots binnen categorie A, uitstekend.

Wij vertrouwen erop u met deze rapportage voldoende tgébben gehfä
leerd.

Hoogachtend, /

het college van burgemeester en wethouders van Fidderkerk,

de secretaris de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke / mw. A. Attema


