
Vragen Interne Analyse 
Gemeenten
In tijden van de coronacrisis



Breng de 
situatie bij uw 

gemeente in 
kaart !

U bent verplicht om in uw jaarrekening en jaarverslag 2019 een passage 
op te nemen over de gevolgen van de Coronacrisis voor het jaar 2020 en 
volgende bij uw gemeente. Het gaat om de effecten na balansdatum.

Dit vraagt op heel korte termijn om een interne analyse. Hiervoor 
hebben wij per activiteitengebied een richtinggevende vragenlijst 
opgesteld. Heeft u behoefte om te sparren? Neem dan contact met ons 
op!

http://hofmeier.nl/contact


Vragen klantenservice

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

Werkzaamheden klantenservice Meer telefoon en e-mails komen binnen van inwoners en bedrijven 
om nadere informatie te verstrekken. Deels zijn minder mensen 
beschikbaar vanwege (dreigende) ziekte. Inverdieneffect is dat 
noodzakelijkerwijs meer mensen op afstand reageren.

Nadelig: Zal meer inhuur vergen.

Mutaties De uit te voeren werkzaamheden zullen als gevolg van minder 
beschikbare mensen langer duren en men zal langer op een antwoord 
moeten wachten.

Door een latere beantwoording en een cumulatie van vragen is het 
mogelijk dat  extra inhuur plaatsvindt.



Vragen grond- en parkeerexploitatie

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

Ontwikkeling/uitvoering van 
plannen

De ontwikkeling van diverse plannen wordt uitgesteld. Zeker als 
plannen nog in de voorbereidingsfase zitten. Dat betekent een latere 
opstart van de beoogde plannen. Dat heeft gevolgen zowel voor de 
organisatie als voor projectontwikkelaars en externe ondersteuners 
Hetzelfde geldt voor de uitvoering.

Nadelig:
Niet alleen vindt er een verschuiving plaats van kosten en 
opbrengsten maar de kosten kunnen toenemen door extra uitgaven 
vanwege vertragingseffecten en een extra beslag op mensen.

Afwaardering van gronden De economische crisis zal eveneens een grote impact hebben. Door 
de crisis kunnen bedrijven failliet gaan en kan er leegstand ontstaan.

De economische crisis kan er ook toe leiden dat plannen die nu in de 
planning staan hetzij voorlopig worden uitgesteld hetzij niet meer 
doorgaan.

Als bepaalde plannen niet meer doorgaan kan dat tot een 
afwaardering leiden van de gronden die niet meer in het economisch 
verkeer worden ingezet

Door de leegstand gaat er verpaupering ontstaan wat extra 
inspanningen vergt om te zorgen voor herhuisvesting van bedrijven.
Misschien is het nu wat te prematuur maar wel van belang dit te 
onderkennen.

Dit heeft een nadelig effect op de exploitatie doordat de netto 
opbrengsten afnemen.

Als gronden niet meer economisch worden ingezet moet volgens de 
BBV een afwaardering plaatsvinden naar “warme gronden”.

Parkeerexploitatie Door de maatregelen zal er minder gebruik gemaakt worden van de 
Gemeentelijke parkeergarages

Minder parkeergelden.



Vragen gemeentelijke gebouwen en projecten 1

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel
Klachten-onderhoud 
gemeentelijke gebouwen

We doelen specifiek op het maatschappelijk vastgoed zoals 
gemeentehuizen, sporthallen, bibliotheken en zwembaden. Aannemers 
hebben minder mensen beschikbaar. Dus uitstel van reparatie, wat leidt 
tot een lagere klanttevredenheid.  Daarentegen zal dat voor 
klachtenonderhoud wellicht nog meevallen. Alleen urgente zaken 
worden in crisis opgelost, dus de vraag neemt af. Betekent wel dat er 
na opheffing beperkingen meer werk op aannemers afkomt.
Het tegenovergestelde kan ook voorkomen omdat In sommige gevallen 
van de leegstandssituatie gebruik wordt gemaakt extra onderhoud te 
plegen.

Afhankelijk van aantal faillissementen moeten nieuwe contractpartners 
aangetrokken worden wat ook tot extra kosten leidt.
Mogelijk verhoogde zelfredzaamheid -> kan d.m.v. instructiefilmpjes 
(YouTube en zelf maken) of flyers of pictogrammen op de website 
gestimuleerd worden)

Doordat de reguliere klachten worden uitgesteld zal er later een 
inhaalslag moeten plaatsvinden om het onderhoud op een normaal 
niveau te brengen. Dat brengt extra kosten met zich mee. Dat geldt 
ook voor het eventueel aantrekken van nieuwe contractpartijen. 
Nadeel kan worden beperkt als gebruik wordt gemaakt van de 
leegstand om onderhoud te plegen.

Planmatig onderhoud 
gemeentelijke gebouwen.

In de voorbereiding zullen geselecteerde aannemersbedrijven minder 
gretig zijn (uitval van personeel). Daarnaast bestaat het risico dat als 
we straks alles achter de rug hebben een extra beroep wordt gedaan op 
dergelijke bedrijven met als gevolg schaarste en een prijsopdrijvend 
effect.

Nadelig: hogere prijs voor het uitbestede werk. Meer onzekerheden 
(prijs, beschikbaarheid etc.) Meer scenario’s te berekenen.



Vragen gemeentelijke gebouwen en projecten 2

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel
Nieuwbouw-
en renovatieprojecten: 
voorbereiding

In de start- en ontwikkelfase zullen projecten vertraging oplopen 
(overleg met externe partijen is lastiger).

Kost  meer tijd maar kan ook leiden tot hogere plankosten waar in 
de planning geen rekening mee is gehouden.

Nieuwbouw- en 
renovatieprojecten : uitvoering

In de uitvoering zal door het uitvallen van personeel vertraging 
optreden. Advies: inventariseer bij je aannemer of dat zo is, zodat 
je kunt anticiperen.
Stuur op planning projecten op inzet van mensen die wel 
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld projecten die vergevorderd zijn 
versneld afronden.

Nadelig: latere oplevering van bouwprojecten betekent ook een 
later moment van huurbaten en hogere bouwrentekosten.

Materiaal Materialen zullen in bepaalde gevallen vertraagd beschikbaar komen Nadelig: latere oplevering van bouwprojecten betekent ook een 
later moment van huurbaten en hoger bouwrentekosten.



Vragen onderhoud civieltechnische werken

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

Civieltechnische werken Het normale onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen etc zal 
worden uitgesteld en alleen echt noodzakelijk onderhoud zal 
plaatsvinden. 

Door het uitstel van werkzaamheden zullen we rekening moeten 
houden met extra kosten in verband met toekomstig onderhoud.

Een ander effect is dat er een cumulatie op externe partijen komt te 
staan die ook hun prioriteiten moeten stellen. Dat kan leiden tot 
vertraging

De vertraging kan leiden tot extra kosten met name door een grotere 
vraag en een beperkt aanbod.



Vragen Financiën 1

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

Financieringskosten Geld lenen wordt goedkoop zodat het investeringsvolume kan 
toenemen. Het is maar de vraag of dat de rentevoet zo laag blijft en 
deze kan wel eens vanwege de onzekerheid op de markt gaan stijgen.
Het later binnenkomen van b.v. ozb, leges etc en het verhogen van 
de uitgaven (denk daarbij aan het steunpakket dat het rijk via de 
gemeenten uitrolt) kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Afhankelijk 
van de omvang en ratio’s kan de kasgeldlimiet of de renterisiconorm 
in gevaar komen.

Nadelig:
Nu zijn de rentekosten nog zeer laag, maar deze kunnen door de 
onzekerheid toenemen.
Ook kunnen liquiditeitsproblemen optreden met risico’s voor de 
kasgeldlimiet of renterisiconorm.

Leges- en andere inkomsten De vertraging maar ook het uitstel van woningbouwprojecten leidt 
tot een daling van de legesinkomsten. Daarbij kan ook gedacht 
worden aan de invoering van de Omgevingswet.
Ook kan er een gemis aan andere inkomsten plaatsvinden zoals 
reclamebelasting, opbrengsten billboards etc

Nadelig:

Een verlaging van het bouwvolume en de invoering van de 
Omgevingswet per 2021 leiden tot minder legesinkomsten.
Vermindering van andere inkomsten

Maatregelen richting bedrijven Misschien zijn er maatregelen getroffen richting bedrijven om hun 
lasten te verlichten. Een voorbeeld zou kunnen zijn het 
kwijtschelden van precariorechten omdat er geen gebruik gemaakt 
kan worden van de terrassen. Of eventuele vrijstelling van andere 
heffingen. Ook kunnen lokale aanslagen worden stopgezet of 
opgelegde aanslagen worden ingetrokken. Denk daarbij aan de 
toeristenbelasting.

Kwijtschelding van enige vorm van heffingen/retributies of het 
stopzetten of intrekken van aanslagen leiden tot een extra 
lastenpost.



Vragen Financiën 2

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

De financiële kengetallen In de BBV is een 5-tal kengetallen verplicht gesteld. Het gaat daarbij 
om de volgende kengetallen:
- Netto schuldquote
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekt leningen
- Solvabiliteitsrisico
- Structurele exploitatieruimte
- Grondexploitatie en
- Belastingcapaciteit

De crisis heeft invloed op de kengetallen. Dat kan niet precies 
worden ingeschat maar het is belangrijk hierbij stil te staan.

Weerstandsvermogen Het gaat erom dat we in staat zijn om incidentele financiële risico’s 
op te vangen zodat de structurele gemeentelijke taken kunnen 
worden voortgezet.

Net als bij de financiële kengetallen is het van belang hierbij stil te 
staan en enigszins te duiden wat de effecten kunnen zijn.

Uitkering gemeentefonds Het is moeilijk in te schatten wat het effect is op de uitkering uit het 
gemeentefonds.

Door de beïnvloeding van de rijksuitgaven op de gemeentelijke 
uitgaven zal de uitkering uit het gemeentefonds wijzigen. Geen 
toename van het accres wel extra vergoedingen in het kader van 
zelfstandigen en jeugdzorg. Vraag is of dit opweegt tegen de extra 
uitgaven.



Overige vragen

Aspect Mogelijk gevolg? Financieel

Subsidieverlening Subsidieverlening aan allerlei maatschappelijke en culturele 
instellingen en – sport- verenigingen kan onder druk komen te staan 
doordat zij in de problemen komen door het gemis aan inkomsten uit 
bezoekers, barinkomsten e.d. Daardoor ontstaat er een extra druk op 
hun financiële huishouding waardoor ze een beroep doen op 
gemeentelijke ondersteuning.

Een extra druk op gemeentelijke middelen veroorzaakt een nadelig 
financieel effect.

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenten participeren vaak in gemeenschappelijke regelingen, 
inclusief deelname in de exploitatie. Dat leidt tot een extra druk op 
de dienstverlening. Denk daarbij aan de sociale diensten (zie tevens 
hierna), de GGD’s en de Veiligheidsregio’s die op volle toeren draaien 
en waarschijnlijk meer kosten gaan maken.

De participanten in de gemeenschappelijke regelingen kunnen 
worden geconfronteerd met extra uitgaven. 

Sociale Zaken De teruggang in de bedrijvensector leidt tot een afname van de 
werkgelegenheid waardoor het beroep op bijstandsuitkeringen 
toeneemt.

Er ontstaat een toename van de bijstandsuitgaven.

ICT faciliteiten Door het thuiswerken van medewerkers zijn er investeringen vanuit 
ICT gepleegd om dit zoveel mogelijk te faciliteren

De extra aanschaf van software maar ook eventueel van 
beeldschermen leidt tot extra uitgaven.



Aspecten 
voor bestuur 

en staf 

• Laat zien dat je werkelijk in staat bent om als maatschappelijke 
organisatie te handelen. Bedrijfsvoering ‘als normaal’ waar mogelijk 
en maximale ondersteuning en begeleiding van inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke instellingen. Er wordt meer gevraagd vanuit 
communicatie. Voortdurend bijstellen van de informatie aan de hand 
van actuele ontwikkelingen.

• Er komen mooie voorbeelden voorbij waarbij van de nood een deugd 
wordt gemaakt. De zelfredzaamheid neemt toe en men komt met 
nieuwe initiatieven om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. 

• Tegelijkertijd wordt in deze crisisomstandigheden ook duidelijk 
welke processen geen of nauwelijks toegevoegde waarde hebben en 
welke processen er daarentegen wel zouden moeten zijn, die er nu 
niet zijn. Hoe flexibel, effectief en efficiënt de organisatie 
daadwerkelijk is, wordt nu ook duidelijk. Dat levert handvatten op 
om de huidige organisatie-inrichting af te zetten tegen de gewenste.



Wat is uw 
vraagstuk? 

Wat zijn uw uitdagingen in de tijd van Coronacrisis? 

Deel uw onderwerpen met ons en wij maken een 
volgend paper met tips en tricks. 

http://hofmeier.nl

