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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Onzekerheid impact coronapandemie zichtbaar 

maken in begroting’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake de raadsmededeling 

Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis 

(RIS305404) op 30 juni 2020 de door  het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Onzekerheid 

impact coronapandemie zichtbaar maken in begroting’ (RIS305750) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

- uit de financiële impactanalyse van de coronapandemie blijkt dat in 2020 de negatieve 

financiële impact naar verwachting zal liggen tussen de €81,63 en €130,91 miljoen en in 

2021 tussen de €38,66 en €71,18 miljoen; 

- “hierbij moet niet worden vergeten dat het overzicht geen definitieve kwantitatieve 

inschatting is, maar een eerste momentopname met een sterk kwalitatief karakter”, waarbij 

sprake is van een flinke bandbreedte c.q. onzekerheid. 

 

Overwegende, dat: 

- naarmate de tijd vordert de onzekerheid en bandbreedte afnemen, maar dat de 

eerstvolgende programmabegroting op een moment komt dat er nog altijd veel onzekerheid 

over de financiële impact van de coronapandemie zal bestaan; 

- de financiële impactanalyse periodiek wordt geactualiseerd, maar dat het ook van belang is 

om deze onzekerheid zichtbaar te maken in de programmabegroting zelf, waarin normaliter 

alleen wordt gewerkt met puntschattingen; 

- deze onzekerheid op verschillende manieren inzichtelijk kan worden gemaakt in de 

begroting, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de impactanalyse zelf, maar ook met een 

infographic met de 10 meest onzekere ramingen c.q. de ramingen met de grootste 

bandbreedte in miljoenen euro’s. 

 

Verzoekt het college: 

- in de ontwerpbegroting 2021-2024 bij bijvoorbeeld de 10 posten/onzekerheden met de 

grootste potentiële financiële impact het in de begroting opgenomen bedrag duidelijk te 

onderbouwen en de onzekerheid inzichtelijk te maken. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

In de op 8 september 2020 gepresenteerde ‘Programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen 

huidige uitvoeringsjaar 2020’ (RIS306159) vindt u de toelichting op de risico’s en uitdagingen 

waarmee de gemeente zich geconfronteerd ziet (zie: H 1.2 Van voorjaarsnota 2020 naar 

programmabegroting 2021-2024, pag.17; en https://financien.denhaag.nl/) 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 
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