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Geachte Raad,
In deze informatiebrief informeren wij u over de financiële effecten van de coronacrisis op de
begroting 2020 van de gemeente Wassenaar.
De coronacrisis raakt iedereen in Wassenaar. Allereerst de personen die ziek zijn geworden, of de
nabestaanden van personen die als gevolg van COVID19 zijn overleden.
Toch zijn we met elkaar in een fase beland waarin maatregelen worden versoepeld en de overgang
naar een 1,5-metersamenleving stap-voor-stap wordt gemaakt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de
ambtelijke crisisorganisatie. Het (gemeente brede) Teambevolkingszorg gericht op de acute crisis
wordt afgeschaald en de gemeentelijke organisatie gaat naar een nieuwe fase.
Vanuit de gemeente Wassenaar is dan ook een ambtelijke multidisciplinaire werkgroep gestart die
zich concentreert op de lokale consequenties van de coronacrisis. Disciplines zoals
Wijkmanagement, Verkeer, Economische zaken, Ruimtelijke ordening en Veiligheid zijn hierin
verenigd. Belangrijk is dat de samenleving richting geeft, binnen de gestelde kaders, aan de 1,5meter situatie. Hierbij geldt dat de gemeente in deze bijzondere tijden meehelpt en meewerkt en
de verbinding blijft maken met de inwoners, bedrijven en instellingen van Wassenaar.
De door het rijk getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de
afgelopen weken een grote impact gehad op de inwoners van Wassenaar. Ook de ondernemers zijn
door de crisis geraakt. De gedwongen sluiting van restaurants en cafés, de sluiting van theaters,
bioscopen en het verbod op evenementen betekent voor veel ondernemers een gemis aan omzet
en inkomsten over de afgelopen periode. De op 6 mei gepresenteerde “routekaart” met daarin de
geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen biedt voor hen hoop, maar er blijft sprake van grote
onzekerheid.
In ieder geval zal Wassenaar extra inzet plegen om het lokale -Wassenaarse- EZ-frontoffice te
versterken. Hierdoor kunnen Wassenaarse ondernemers met vragen terecht in de eigen gemeente
en wordt men niet direct doorgeleid naar de uitvoeringsinstantie die is belegd bij de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
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De coronacrisis is ook van invloed op de begroting 2020 van de gemeente Wassenaar. Deze crisis
kom juist in een periode waarin de gemeentelijke financiën over het algemeen toch al onder druk
staan als gevolg van rijkskortingen op het beschikbare jeugdzorgbudget (terwijl wij aan de andere
kant een stijging van de zorgvraag zien), de lagere uitkering uit het gemeentefonds en de
onzekerheid over de effecten van de herijking van het gemeentefonds.
De effecten op het lopende begrotingsjaar van Wassenaar zijn merkbaar op verschillende domeinen
van de begroting en worden bepaald door de hoogte van de extra kosten die optreden als gevolg
van de crisis, en door de hoogte van de gederfde baten. De omvang van deze fluctuaties wordt
beïnvloed door een drietal factoren:
1. De duur van de crisis en de duur van de getroffen maatregelen in Nederland en het
buitenland.
2. De gevolgen van de crisis op de lange termijn.
3. De hoogte van de tegemoetkomingen van het Rijk en overige stimuleringsmaatregelen.

Ad.1 Op 6 mei is een “routekaart” gepresenteerd met daarin de geleidelijke afbouw van de
coronamaatregelen. De routekaart start op 11 mei en eindigt vooralsnog op 1 september. Deze
planning is echter wel met de randvoorwaarde dat de cijfers over de ziekenhuisopnames en
intensive care bedden onder controle blijven. De kans bestaat dan ook dat de versoepeling op een
zeker moment wordt uitgesteld of teruggedraaid. Deze randvoorwaarden betekenen dat er
vooralsnog sprake blijft van grote onzekerheid en dat het moeilijk in te schatten is wat uiteindelijk
het effect zal zijn van de crisis op de begroting 2020 van de gemeente Wassenaar.
Ad.2 De economische gevolgen van de crisis op de lange termijn zijn nog niet in te schatten. Dit is
natuurlijk allereerst afhankelijk van de duur van de crisis (deze is op zijn beurt weer afhankelijk
van hoe het virus zich ontwikkelt en vooral wanneer er een vaccin beschikbaar is). Het Centraal
Planbureau heeft op 26 maart vier scenario’s geschetst, in drie van de vier scenario’s is de
economische neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Er wordt net als destijds gesproken
over mogelijk herstel van de economie in de vorm van de letters V of W, waarbij de economie in
het eerste geval na een recessie weer herstelt en in het tweede geval nog een tweede dip zal
doormaken.
Ad.3 Het Rijk heeft forse steunmaatregelen voor zelfstandigen en het bedrijfsleven ingevoerd. De
roep om aanvullende maatregelen voor andere organisaties en voor decentrale overheden wordt
luider. Zo heeft het rijk noodpakketten € 300miljoen voor cultuur en van € 110 miljoen aan
sportverenigingen ter beschikking gesteld. De VNG is met het rijk overeengekomen dat
gemeenten voor de uitgaven die zij in het kader van corona moeten doen en voor de derving van
de inkomsten worden gecompenseerd. De afspraak is gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel
van deze compensatie zal worden uitgekeerd. In de meicirculaire 2020 zullen gemeenten
geïnformeerd worden over (het proces van) de gesprekken over compensatie.
Conclusie en samenvatting
Het effect op de begroting 2020 van de gemeente Wassenaar en de mate van compensatie door
het rijk is op dit moment niet volledig in te schatten. Toch wil het college u, ondanks de genoemde
onzekerheden, een eerste beeld geven van de financiële effecten van de coronacrisis. In de tabel
op de volgende pagina geven wij een samenvatting van effecten die wij op dit moment zien. Hierin
wordt het effect van de crisis beschreven wanneer de huidige crisis drie maanden resp. zes
maanden duurt. Een uitgebreide toelichting op de verschillende punten vindt u onder deze tabel.
Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van de kosten van het “1,5 meter proof”
maken van o.a. het Klantcontactcentrum (KCC) en de aanpassing van de huisvesting van de
WODV. Deze kosten laten wij in deze informatiebrief dan ook buiten beschouwing.
Toelichting op de tabel:
Van een aantal posten is op dit moment wel al redelijk in te schatten wat het financiële effect op de
lopende begroting 2020 van Wassenaar is. Dit zijn lagere inkomsten en hogere uitgaven als gevolg
van:

1. De maatregelen die het college heeft genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven. U
bent hierover in diverse informatiebrieven geïnformeerd.
2. De geschatte extra inhuur als gevolg van de coronacrisis bij de WODV.
3. De geschatte extra bijdrage voor de GR GGD Haaglanden in deze periode.

Bovenstaande punten leiden tot een negatief effect op de begroting 2020 van € 129.852 als de
crisis en de maatregelen drie maanden duren. Als deze maatregelen zes maanden duren en het
college besluit de door haar getroffen maatregelen met drie maanden te verlengen, dan stijgt dit
bedrag naar € 190.635. In aanvulling hierop is er nog een aantal negatieve effecten waarvan de
hoogte nog onzeker is.
Naar verwachting zullen er in de veiligheidsregio als gevolg van de coronacrisis kosten worden
gemaakt die in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten. De hoogte van deze
kosten is vooralsnog onbekend.
Het wekelijkse aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen is, na een toename eind maart (5 per
week) weer op het niveau van voor half maart (3 per week). Hoe dit aantal zich ontwikkelt is
afhankelijk van een eventuele verlenging van de TOZO regeling en de ontwikkeling van de
(wereld)economie. Op langere termijn bestaat het risico dat de lokale ontwikkeling van het
bijstandsvolume in negatieve zin afwijkt waardoor de rijksbijdrage tekort schiet. De grootste
impact op de begroting 2020 van Wassenaar heeft – voor zover het zich nu laat aanzien - de daling
van de inkomsten uit de toerismebelasting. In de begroting voor 2020 is ruim € 1,2 miljoen aan
inkomsten begroot. Afhankelijk van de duur van de huidige maatregelen betekent dit een mogelijke
inkomstenderving van 20% a 30% tot wel 50 a 80%.
De bekende financiële effecten zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota. Half juni ontvangt u
opnieuw een informatiebrief met daarin een volgende update van de financiële gevolgen van de
coronacrisis. In de najaarsnota zullen wij u, als er op dat moment meer duidelijk is over de
financiële effecten op de begroting en de compensatie door het rijk, deze effecten verwerken.
Vooralsnog worden de negatieve financiële effecten uit de lopende begroting betaald. Uiteraard
zullen voorstellen met financiële gevolgen in het kader van de Corona-crisis eerst aan de Raad
worden voorgelegd ter besluitvorming.
Ondanks de Corona-crisis zullen we de P&C cyclus zo goed mogelijk blijven vervolgen. Dit betekent
dat er vooralsnog geen aanleiding is om de planning van de voorjaarsnota en de kadernota aan te
passen. Mocht hier onverhoopt wel aanleiding voor zijn, zullen we hierover natuurlijk zo spoedig
mogelijk informeren.
Het proces van de jaarrekening 2019 verloopt volgens planning. De minister van BZK heeft
aangegeven, dat indien noodzakelijk, de termijnen van aanlevering van de jaarstukken bij de
provincie (als toezichthouder) worden aangepast. De provinciale toezichthouder is hiervan op de
hoogte. Indien de termijnen worden aangepast worden gemeenten hierover tijdig geïnformeerd.
In H10 verband doen wij, gezamenlijk met de andere gemeenten, ook een beroep op het rijk om
de kosten te vergoeden. In de bijlage bij deze informatiebrief treft u een brief aan de wethouders
financiën van de Haaglanden gemeenten.
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Programma 0 bestuur
Legesinkomsten KKC.

Extra inhuur WODV.
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Legesinkomsten
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€ 982

Wassenaarse krant

€ 17.745

€ 17.745

Programma 2 Verkeer en vervoer
Bijdrage tekort MRDH
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TOZO
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Uitstel betaling
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en sportverenigingen.
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inkomsten.
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€ 36.524
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Uitstallingsgelden.

€ 4.668
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Extra budget afdeling

€ 10.000

€ 10.000

Economie.
Programma 4 Onderwijs
Noodopvang

Nog geen goed
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
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Programma 5 Sociaal Domein
Aanvraag
bijstandsuitkeringen

Voedselbank

€ 4.800

€ 4.800

Continuïteit
financiering
zorgaanbieders

Doelgroepenvervoer

Lagere uitgaven
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bevoorschotting

Programma 6 Volksgezondheid en milieu
GGD en Veilig Thuis

€ 33.000

€ 66.000

Programma 7 Bouwen en Wonen
Niet innen huur

€ 7.624

€ 15.248

Leges bouwaanvragen

TOTAAL

Op dit moment is
onduidelijk of er
een effect is van
de crisis.
€ 129.852

€ 190.635

PM

Tabel: effecten coronacrisis op begroting 2020 gemeente Wassenaar

PM

Financiële effecten coronacrisis en toelichting op de tabel.
In het onderstaande wordt per programma waar mogelijk het financiële effect van de coronacrisis
beschreven. Dit doen wij in twee scenario’s; één in de situatie waarin de crisis en de getroffen
maatregelen drie maanden duren, de ander wanneer deze zes maanden duren. In enkele gevallen
wordt verwezen naar recente besluitvorming van het college. Hierover bent u al via
informatiebrieven geïnformeerd.
Programma 0 Bestuur
Legesinkomsten Klantcontactcentrum KCC
Op dit moment worden alleen noodzakelijke aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen in
behandeling genomen. Rijbewijzen worden alleen verlengd wanneer zij binnen twee weken
verlopen. Huwelijken worden veelal uitgesteld. Als de huidige maatregelen “slechts” drie maanden
duren bestaat de kans dat de lagere inkomsten in het najaar worden ingelopen en mogelijk extra
inzet van capaciteit nodig is. Als de maatregelen zes maanden (of langer) duren zullen de lagere
legesinkomsten op zijn vroegst pas in 2021 worden ingelopen.
Extra inhuur WODV
In Wassenaar worden extra BOA’s ingezet voor handhaving in de openbare ruimte. Hiervoor vindt
inhuur plaats. Ook ten behoeve van de crisisorganisatie WODV wordt ingehuurd. Voor drie
maanden betekent dit € 15.000 hogere uitgaven, voor 6 maanden € 30.000.
Legesinkomsten evenementen.
Tot 1 juni waren 10 evenementen gepland waarvoor leges zijn betaald. Het college heeft besloten
deze nu terug te betalen. Dit betekent € 491 aan gederfde inkomsten gedurende deze drie
maanden.
Extra coronapagina’s Wassenaarse krant
Om zorg te dragen dat tijdens de Coronacrisis de inwoners van Wassenaar goed geïnformeerd
blijven zijn voor 11 weken structureel drie extra redactionele pagina’s ingekocht. Dit betekent €
17.745 hogere uitgaven.
Programma 2 Verkeer en vervoer
Naheffing MRDH
Sinds het kabinet op 16 maart de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus bekend maakte
is het aantal reizigers dat gebruik maakt van het Openbaar Vervoer sterk gedaald (en daarmee ook
de inkomsten). De kans bestaat dat de 23 gemeenten die deel uitmaken van de metropool regio
Rotterdam Den Haag(MRDH) (deels) bij moeten dragen aan dit tekort.
Programma 3 Economie
TOZO
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning als
ondernemers financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus en aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Deze regeling loopt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van
ondersteuning; inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. In Wassenaar zijn er
tot 26 april 43 aanvragen gedaan voor een lening voor berdrijfskapitaal en 493 aanvragen voor
levensonderhoud. Leidschendam-Voorburg voert de regeling uit voor de gemeente Wassenaar.
Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en
uitvoeringskosten in het kader van de TOZO. Wassenaar heeft inmiddels een tweede voorschot
ontvangen van het rijk voor het uitvoeren van deze regeling (in totaal is nu € 2,64 miljoen als
voorschot ontvangen).

Het grote aantal aanvragen TOZO dat voor de drie deelnemende gemeenten bij LeidschendamVoorburg binnenkomt vergt veel van de ambtelijke organisatie: intern wordt 12 FTE vanuit de
eigen organisatie ingezet op dit dossier en ook de provincie Zuid Holland stelt voor om met zes
medewerkers bij te springen. Verder is er onrust bij zelfstandige ondernemers die niet in
aanmerking komen voor de regeling. Dit kan gaan om zogenaamde schrijnende gevallen. Om deze
mensen eventueel toch te kunnen helpen wordt in dat geval de volgende alternatieve oplossingen
bekeken:
•
•
•

Heeft de ondernemer een levensvatbaar bedrijf? Dan wordt gekeken of de reguliere Bbz
uitkomst biedt.
Heeft de ondernemer onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien?
Dan wordt bekeken of de Participatiewet en de hardheidsclausule daar uitkomst biedt.
Is de ondernemer geholpen met (tijdelijk) werk? Dan vragen we accountmanagers van het
WSP om de ondernemer voor te stellen op vacatures die openstaan (bijvoorbeeld bij vitale
processen waar mensen te kort komen).

Daarnaast is het Rijk momenteel bezig met het uitbreiden van de TOZO naar AOW-gerechtigden en
grenswerkers. Ten slotte wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers. Beide
mogelijkheden zullen er aan bijdragen dat minder mensen tussen wal en schip raken
Overige rijksregelingen die niet via de gemeente lopen zijn:
1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).
Ondernemers kunnen hiermee een directe ondersteuning krijgen van 4.000 euro belastingvrij om
hun omzetverlies door de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Dit loopt via het rijk. Geen
financieel effect voor Wassenaar.
2. NOW
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om
werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun
werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De aanvraag verloopt via het
UWV. Geen financieel effect voor Wassenaar.
Uitstel betaling belastingen ondernemers, sportverenigingen en ZZP-ers.
Er zijn door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door
ondernemers. Ook de lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van
belastingen door ondernemers. Inmiddels heeft een grote groep ondernemers uit Wassenaar een
belastingaanslag van de BSGR ontvangen. De BSGR heeft besloten hen, op verzoek, uitstel van
betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. In totaal hebben ondernemers in Wassenaar voor €
140.000. uitstel aangevraagd. Het betreft hier uitstel van belastingheffing. Dus deze maatregel
heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Pas wanneer bedrijven failliet gaan en de
vorderingen als oninbaar worden afgeboekt heeft dit op de langere termijn financiële gevolgen.
Toerismebelasting.
Het college heeft besloten om de voorlopige aanslag toerismebelasting voor ondernemers naar
eind augustus te verplaatsen. De verwachting is dat het aantal toeristen dat in 2020 een bezoek
brengt aan Wassenaar door de coronacrisis sterk zal dalen. Hoeveel exact is afhankelijk van de
duur van de maatregelen die de overheid heef genomen. In de begroting is € 1,2 miljoen aan
inkomsten toerismebelasting begroot. Wanneer de huidige maatregelen (inclusief gesloten
grenzen) drie a zes maanden duren dan is een voorzichtige inschatting dat de opbrengst aan
toerismebelasting in 2020 mogelijk 20% a 25% tot 50% a 80% lager zal zijn dan begroot.
Precariobelasting.
Het college heeft besloten dat er in de periode van 1 maart tot en met 1 september (zes maanden)
geen precariogelden zal worden geïnd voor de terrassen van de strandpaviljoens en de kiosken op
de Wassenaarse Slag. Ook de precario voor de overige terrassen wordt tussen 1 maart en 1
september niet geïnd. Dit betekent een inkomstenderving van in totaal € 36.524.

Uitstallingsgelden.
Veel non-foodwinkels in Wassenaar zijn bepekt open of gesloten. Omdat er daardoor weinig
mensen op straat zijn heeft het uitstallen van goederen voor de winkel dan ook beperkte
toegevoegde waarde. Ter ondersteuning van de winkeliers worden daarom ook de
uitstallingsgelden tussen 1 maart en 1 maart niet geïnd/kwijtgescholden. Dit bekent voor de
gemeente € 4.668 lagere inkomsten.
Extra budget economische zaken.
Aan de afdeling economie van de gemeente Wassenaar is € 10.000 extra ter beschikking gesteld.
Met dit budget kunnen activiteiten voor/door ondernemers worden ondersteund.
Programma 4 Onderwijs
Leerlingenvervoer
Zie doelgroepenvervoer.
Noodopvang
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het organiseren van noodopvang voor kinderen van
ouders met vitale beroepen en de kwetsbare kinderen (ook na 11 mei), al komt de afstemming
voor uitvoering meer bij kinderopvang en het onderwijs te liggen.De avond, nacht en
weekendopvang (t.b.v. kinderen van ouders in vitale beroepen) ligt onder volledige regie van de
gemeenten samen met de kinderopvang. De kosten voor de gemeenten worden vergoed door het
rijk.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Bibliotheek
Op verzoek van het college heeft de Bibliotheek een korte stand van zaken opgesteld m.b.t.
corona, inclusief verwachtingen ten aanzien van financiële derving. Momenteel wordt er nog geen
financiële hulp van het college gevraagd.
Sport en cultuur
Er zijn bij het college op dit moment geen signalen ontvangen dat sportverenigingen en culturele
instellingen in Wassenaar op dit moment door de coronacrisis in problemen komen. Ook zij kunnen
gebruik maken van de rijksregelingen zoals de NOW en de TOZO. Voor sportverenigingen is op 1
mei bekend gemaakt dat het rijk € 110 miljoen ter beschikking stelt om sportverenigingen te
ondersteunen. Het college houdt nauw contract met verenigingen- en instellingen om in een vroeg
stadium geïnformeerd te worden wanneer instellingen onverhoopt in financiële problemen dreigen
te komen, ondanks het feit dat zij (mogelijk) in aanmerking komen voor steun vanuit de
rijksoverheid. Er is ook een noodfonds van € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de culturele
sector. Het is niet waarschijnlijk dat culturele instellingen in Wassenaar hiervoor in aanmerking
komen (is vooral voor rijksgesubsidieerde instellingen).
Programma 6 Sociaal Domein
Aanvraag bijstandsuitkeringen
In de periode t/m half maart was het aantal bijstandsaanvragen gemiddeld drie per week. Dit is
voor de periode tot 27 april opgelopen tot gemiddeld vijf per week. Deze stijging komt vooral door
een piek in het aantal aanvragen eind maart (waarschijnlijk als gevolg van het sluiten van de
horeca). Inmiddels is het wekelijkse aantal aanvragen weer gedaald naar het gemiddelde van drie
per week. De ontwikkeling op de langere termijn is volledig afhankelijk van een eventuele
verlening van de TOZO regeling na 1 juni 2020 en van het economische effect van de coronacrisis
op de lange termijn.

Voedselbank
De gemeente Wassenaar heeft de voedselbank de afgelopen periode met € 4.800 ondersteunt. Met
behulp van voedselbonnen zijn 30 gezinnen ondersteund. De voedselbank heeft laten weten dat de
versoepeling van de maatregelen inhoudt dat hiermee de normale distributie van voedselpakketten
weer kan worden opgepakt.
Continuïteit financiering aanbieders Wmo en Jeugd (looptijd tot 1 juni).
Het rijk en VNG hebben afgesproken dat overduidelijke meerkosten die zorgaanbieders maken als
gevolg van de coronacrisis en het opvolgen van de RIVM richtlijnen door het rijk aan de gemeenten
vergoed worden. Verder is afgesproken dat gemeenten haar contractuele verplichtingen nakomen,
ook als zorg op een andere wijze of niet uitgevoerd wordt door de coronacrisis. Met als doel de
gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders zoveel
mogelijk te neutraliseren. Het financiële effect op de begroting van Wassenaar is vooralsnog nihil.
Doelgroepenvervoer
De Regiotaxi is als aanvullend openbaar vervoersysteem ook opengesteld voor geïndiceerde
doelgroepen zoals Wmo-cliënten. Door de coronarichtlijnen wordt er echter veel minder gebruik
gemaakt van het CVV. Ingestemd is nu dat 80% van de normale (reguliere) kosten vergoed blijven
worden, als voorschot.
Subsidies
Het college bereidt een coulanceregeling voor voor subsidies waarvan de overeengekomen te
leveren prestatie niet gerealiseerd kan worden door de coronacrisis.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
GGD en Veilig Thuis
Gemeente Wassenaar maakt deel uit van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. In het AB van 9
april is door de GGD een inschatting gemaakt van de extra kosten en gemiste inkomsten
(Reizigersvaccinatie en Toezicht Kinderopvang) voor de GR GGD als gevolg van de coronacrisis in
zijn huidige vorm. De inschatting is dat deze ongeveer € 120.000 per week bedragen. Wassenaar
maakt ongeveer 2,2% uit van de begroting van de GR GGD Haaglanden. Dit betekent dat
Wassenaar, wanneer de crisis 3 maanden duurt, ongeveer € 33.000 extra bij de afrekening 2020
zou moeten betalen, en wanneer deze maanden duurt € 66.000. Mogelijk worden deze kosten ook
gecompenseerd door het rijk. Op dit moment zijn er geen signalen dat er extra meldingen in
Wassenaar bij Veilig Thuis zijn.
Programma 8 Wonen en bouwen
Niet innen huur.
Voor de dagen dat de Wassenaarse Slag is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer worden geen
huurkosten in rekening gebracht bij de exploitanten van de parkeerterreinen Zeelust en de Kuil.
Dit betekent een inkomstenderving van € 7624 tot 1 juni.
Bouwleges
In Wassenaar zien wij een kleine daling van het aantal bouwaanvragen. Onduidelijk is of dit met de
coronacrisis te maken heeft of dit om een toeval berust. In gemeenten rondom ons zien wij geen
daling.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

