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Voorgesteld besluit
een reserve "Coronacrisis- en herstelfonds" in te stellen;

de begrotingswijziging met nummer 221012 vast te stellen (waarin € 4,0 miljoen wordt 
overgeheveld van de Algemene reserve naar de reserve Coronacrisis-en herstelfonds).

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college doet een voorstel tot een bestemmingsreserve waar de Raad goedkeuring aan dient te 
verlenen voordat deze bestemmingsreserve kan worden ingesteld. De Raad zal vervolgens concrete 
voorstellen voor het gebruik van deze reserve ter goedkeuring voorgelegd krijgen. Een aantal van 
deze voorstellen ontvangt u separaat maar gelijk met dit Raadvoorstel.

Wat is het doel?
Als college van burgemeester en wethouders zien we het als een een collectieve opgave om te 
acteren op de grote gevolgen van Corona op de Dordtse samenleving, ondernemers, (culturele) 
organisaties, verenigingen en inwoners. Daarom leggen wij u een pakket voor vanuit de volledige 
breedte van het college waarmee wij - binnen onze mogelijkheden - een bijdrage willen leveren om 
de schadelijke gevolgen van deze crisis voor onze stad en haar inwoners zoveel mogelijk te 
beperken en gezamenlijk te werken aan nieuw perspectief

De coronacrisis duurt voort. De gevolgen voor de samenleving en de economie zijn ingrijpend. Op 
sommige terreinen zijn de gevolgen al heel direct voelbaar, bijvoorbeeld wanneer door de lockdown 
winkels, scholen, culturele instellingen en (sport)verenigingen de deuren hebben moeten sluiten. 
Op andere terreinen zien we een toenemend beroep op voorzieningen zoals geestelijke 
gezondheidszorg en jeugdhulp waarvan de volle omvang nog moet blijken. De gevolgen van de 
pandemie en de door de Rijksoverheid genomen maatregelen voor inwoners, bedrijven en de 
maatschappij zullen steeds zichtbaarder worden naarmate de tijd verstrijkt. Ook zal steeds 
duidelijker worden waar de effecten het grootst of het meest structureel zullen zijn. Van de 
overheid vraagt dit om een voortdurende alertheid bij het volgen van ontwikkelingen. En 
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wendbaarheid om op die gevolgen in te spelen. 
Het vraagt ook dat we als overheden moeten samenwerken. Maatregelen van Rijksoverheid en 
gemeente(s) moeten elkaar aanvullen. En binnen onze gemeente betekent het dat we de gevolgen 
en instrumenten op een integrale manier en in samenhang moeten bekijken. Over de volle breedte 
van het gemeentelijke domein moeten we inspelen op de cisis. Net zoals we alleen samen het virus 
onder controle krijgen, kunnen we alleen samen de gevolgen aanpakken.

In dat licht wil het college met dit raadsvoorstel een beeld schetsten hoe de gemeente over de 
volle breedte inspeelt op de gevolgen van Corona voor de stad. Deze reactie van de gemeente 
bouwt voor een belangrijk deel op de (financiële) ondersteuning die de Rijksoverheid biedt. 
Tegelijkertijd wil het college dat de gemeente er ook zelf voor de hele stad is. 
De focus van het beleid van Rijksoverheid en gemeenten heeft tot nu toe vooral gelegen op het 
verzachten van de maatschappelijke effecten van de crisis. Dit is ook logisch gezien de fase waarin 
we nu zitten; het verloop van de lockdown de afbouw van maatregelen is nog zeer onzeker. Toch 
wil het college op dit moment vooruitkijken hoe we ons als gemeente kunnen voorbereiden op de 
toekomst. met dit voorstel stellen we daarom voor een Coronacrisis- en herstelfonds in te stellen. 
Ook schetsten we op hoofdlijnen de brede beleidsreactie voor de komende tijd. Dit totaalbeeld is in 
aanvulling op de diverse brieven die u regelmatig krijgt over dit onderwerp. 

U ontvangt samen met dit raadsvoorstel aan de raad een aantal separate raadsvoorstellen voor het 
Herstelplan Dordtse economie en voor steunmaatregelen bij heropstart en herstel van de horeca in 
Dordrecht, alsook een raadsinformatiebrief met update rond de binnenstad.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
1. Typen beleidsmaatregelen
De beleidsreactie op de crisis zich ruwweg in drie typen maatregelen samenvatten waarbij het 
accent langzaam van het ene naar het andere type kan verschuiven.

1. crisismaatregelen: deze verlichten de gevolgen van de crisis en zijn van tijdelijke aard; 
2. herstelmaatregelen: deze maatregelen dragen bij aan een sneller herstel uit de crisis; 
3. het versterken van de fundamenten voor een toekomstbestendig en duurzaam herstel. 

Hieronder lopen we de aanpak langs op een aantal beleidsterreinen te weten ondernemerschap, 
sociaal en arbeidsmarktbeleid, cultuur, sport en recreatie en veiligheid. Dit voorstel richt zich dus 
primair op de maatschappelijke effecten van de crisis en de beleidsreactie in financiële termen. 

Naar verwachting zal de coronacrisis ook op langere termijn maatschappelijke effecten hebben. 
Denk aan de manier waarop we (thuis)werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Zulke 
ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op het hele werkterrein van de gemeente. 
Veranderingen in het gebruik van de openbare ruimte kunnen andere eisen stellen aan zaken als 
onderhoud of uitvoering van werken. We realiseren ons ook dat maatregelen naar aanleiding van 
de crisis, denk bijvoorbeeld aan terrasuitbreidingen, consequenties hebben voor beheer, onderhoud 
en verkeer. Daar zullen we bij afzonderlijke voorstellen voor maatregelen rekening mee houden. 
Op zulke ontwikkelingen en effecten moeten we als gemeente alert zijn, maar ze vallen buiten de 
scope van dit voorstel.

2. Het crisis- en herstelfonds als onderdeel van een brede reactie op de crisis
Het concrete voorstel aan de raad is om een bestemmingsreserve "Coronacrisis- en herstelfonds" 
van € 4 miljoen in te stellen. De reserve is over de breedte van het gemeentelijk domein inzetbaar. 
Het instellen van deze reserve creëert financiële armslag en de mogelijkheid om snel en flexibel in 
te kunnen spelen op de gevolgen van de Coronacrisis.
Bij het toedelen van die reserve aan doelen werken we met tranches waarin bedragen worden 
ingezet voor crisis en herstelmaatregelen, in de vorm van afzonderlijke kredietvoorstellen. 
Separaat ontvangt u voorstellen voor de eerste tranche van de crisismaatregelen.   

Het fonds en de daaruit te financieren maatregelen zijn onderdeel van een brede reactie op de 
crisis. De gemeenten zet hiervoor ook de middelen in die door de Rijksoverheid beschikbaar zijn en 
worden gesteld. Voor de komende periode heeft de gemeente € 4,3 miljoen ontvangen voor sociaal 
en arbeidsmarktbeleid en € 1,5 miljoen voor cultuur. De gemeente heeft zelf begin dit jaar twee 
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regelingen van ieder € 215.000,- getroffen voor financiële ondersteuning van bijvoorbeeld culturele 
instellingen en (sport)verenigingen. En binnenkort verwachten we inzicht te hebben in het aandeel 
van Dordrecht in jeugdpakket (€ 58,5 miljoen) en het maatschappelijk steunpakket van het Rijk 
gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (€ 200 miljoen). Tot slot heeft het kabinet recent 
een groot Nationaal Programma Onderwijs bekendgemaakt (€ 8,5 miljard).

Het Rijk stelt dus substantiële middelen beschikbaar voor de reactie op de Coronacrisis. Mogelijk 
komen hier in de toekomst nog aanvullende middelen bij als de crisis voortduurt. Dit is uiteraard 
ook afhankelijk van de inzet van het (nieuwe) kabinet.

Daarmee is er voor dit moment een bedrag van ruim € 10 miljoen beschikbaar om de stad te 
ondersteunen in de crisis en de weg naar herstel in te zetten. Hiermee kunnen we een breed palet 
aan maatregelen financieren. Hieronder schetsen we onder kopje 3 de hoofdlijnen. We schetsen 
per beleidsterrein de richting en ideeën voor de nu voorgenomen inzet van de middelen die we 
beschikbaar hebben of verwachten. Het gaan dan om middelen van Rijk en uit het nieuwe fonds. 
Op alle beleidsterreinen blijven we alert op de noodzaak voor verdere aanwending van de ruimte in 
het fonds en zullen we waar nodig voorstellen aan de Raad voor inzet doen.

In aanvulling op deze middelen beschikt Dordrecht over een ruime reservepositie. Dit biedt ruimte 
om ook te investeren in de stad en daarmee de basis te leggen voor een toekomstbestendig en 
duurzaam herstel. In deze categorie maatregelen vallen in het bijzonder de investeringen die het 
college later dit voorjaar aan de Raad zal voorstellen vanuit de reserve Agenda 2030. Een van de 
centrale doelen van deze Agenda is het creëren van een stevige basis om op langere termijn 
voorzieningen voor zorg, sport en cultuur te kunnen behouden.

3. Inzet op beleidsterreinen op hoofdlijnen
Economie en ondernemerschap 
De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de economie en voor ondernemers. In de eerste 
fase van crisisbestrijding heeft de Rijksoverheid een omvangrijk pakket steunmaatregelen 
opgezet. De regelingen van het Rijk zoals de Tozo en de NOW bieden directe ondersteuning aan 
ondernemers bij het opvangen van de crisis. De meeste regelingen zijn verlengd tot 1 juli of het 
eind van het jaar.

Het moment van vernieuwing en duurzaam herstel van de economie komt steeds sterker aan de 
orde. Hier wordt vol op ingezet door onder andere de provincies, het Rijk en de EU. Ook als 
centrumgemeente in de regio willen we een krachtige rol spelen in het herstel van de lokale en 
regionale economie door mee te investeren in een slimme, schone en sterke economie. Dat doen 
we door nu en in de toekomst aansluiting te zoeken bij bestaande en nieuwe instrumenten (zoals 
de regiodeal, onze inzet op human capital en het groeifonds van het Rijk) en onze aanpak daarop 
af te stemmen, maar ook door zelf op korte termijn extra middelen beschikbaar te stellen.

Concreet betekent dit voor nu dat we gelijk met dit Raadsvoorstel een voorstel indienen voor het 
herstelplan van de Dordtse economie. Met dat voorstel wordt voorgesteld nu € 2,1 miljoen 
beschikbaar te stellen als eerste tranche van het Coronacrisis- en herstelfonds. Voor de 
gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar het voorstel maar op hoofdlijnen gaat het om het 
volgende. Het Herstelplan Dordtse Economie is een dynamische agenda gericht op versterking van 
het (structurele) duurzame verdienvermogen van de lokale en regionale economie én het oplossen 
van problemen op de korte termijn in deze coronacrisis. Deze maatregelen hebben betrekking op 
individuele ondernemers die hard worden geraakt. De crisismaatregelen kennen een focus op de 
sectoren die nu hard getroffen worden, zoals de detailhandel en horeca met een focus op de 
Binnenstad. Naast de crisismaatregelen worden maatregelen ontwikkeld die zich meer richten op 
het herstel van de brede economie en de directe, gezamenlijke bedrijfsomgeving.

We gaan bij steun aan ondernemers uit van het  principe van wederkerigheid. Dat betekent dat de 
steun voor ondernemers wordt gecombineerd met afspraken over bijvoorbeeld over het openstaan 
voor stages en leerbanen, openstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een rol in 
vroege signalering van schulden bij werknemers, scholing van werknemers en aandacht voor de 
vitaliteit van werknemers. Bij concrete raadsvoorstellen voor steunmaatregelen zal deze 
wederkerigheid verder worden uitgewerkt passend bij de aard van de ondersteuning die we bieden.
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Sociaal en arbeidsmarktbeleid
De leidraad voor onze inzet op het sociaal domein is tot nu toe primair om de gevolgen van de 
crisis te verzachten. Gezien het verloop van de pandemie zijn deze maatregelen onverminderd van 
belang. We ontvangen hiervoor als gemeente (aanvullende) rijksmiddelen. 

In 2020 is voor een bedrag van € 3 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen en door de gemeente 
ingezet om de gevolgen te verzachten voor kwetsbare inwoners. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 
daklozenopvang en inzet op re-integratie, schuldenbeleid, bijzondere bijstand, continuïteit 
jeugdzorg en WMO.

Ook voor 2021 zijn met het voortduren van de crisis middelen toegezegd. Het gaat voor 2021 om 
een bedrag van € 4,3 miljoen. Een aanzienlijk deel van deze middelen zetten we in om mensen 
naar werk te begeleiden, vanuit werk, onderwijs of uit de uitkering. Denk hierbij aan middelen die 
we als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio ontvangen om de regionale mobiliteitsteams 
operationeel te maken en de aanpak jeugdwerkloosheid te versterken. En aan extra middelen voor 
de inzet op re-integratie door de Sociale Dienst Drechtsteden. Bij mobiliteitsteams is de inzet om 
samen met andere partijen zoals sociale partners integraal en snel op te treden bij dreigend 
faillissement of sanering. Zo kunnen werknemers doorstromen naar andere bedrijven waar er 
behoefte is.
Daarnaast zetten we Rijksmiddelen in voor bijvoorbeeld bestrijding van armoede en 
schuldhulpverlening. In 2021 intensiveren we de vroegsignalering van schulden, bijvoorbeeld door 
het uitbreiden van het aantal partners die schulden signaleren en het verder ontwikkelen van de 
aanpak Vroeg Eropaf. Daarbij is er bijzondere aandacht voor jongeren in schulden. Een kwetsbare 
groep die veel gevolgen ondervindt van de coronamaatregelen.
Begin dit jaar heeft het Rijk ook de   Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-
regeling gelanceerd. Die biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor mensen die 
door de Coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Uiteraard kunnen ook 
Dordtenaren bij de gemeente aanvragen indienen voor deze regeling.

Bovenop de middelen die al beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente, zijn er nog andere 
initiatieven waarvan de precieze financiële betekenis voor Dordrecht de komende tijd duidelijk 
wordt. Denk aan het jeugdpakket dat eind vorig jaar is aangekondigd door het kabinet (totaal € 
58,5 miljoen) en het steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (totaal € 200 
miljoen). Deze maatregelen worden nog uitgewerkt. Bij het jeugdpakket denken we aan 
deskundigheidsbevordering rondom mentale gezondheid, intensivering van het activiteitenaanbod 
en inzet op jongerenparticipatie. Vooruitlopend hierop brengen we nu al zoveel mogelijk activiteiten 
die voor jongeren in de stad worden georganiseerd in kaart bij onze partners (zie 
www.dordrecht.nl/jongerenactiviteiten). Het welzijnsinitiatief is van zeer recente datum. Een 
mogelijkheid hierbij is om te kijken of we een deel kunnen inzetten voor welzijnsinitiatieven die nu 
niet gesubsidieerd worden.

Cultuur en evenementen 
Voor de culturele sector is onze inzet gericht op het opvangen en verzachten van de effecten van 
de crisis nu toeschouwers en bezoekers niet zijn toegestaan. De leidraad voor onze inzet is om de 
culturele instellingen in de stad in stand te houden.

Culturele instellingen komen in aanmerking voor rijksmaatregelen zoals NOW en TVL. Door het Rijk 
zijn  voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Voor 2020 heeft de 
gemeente Dordrecht € 1 miljoen voor culturele instellingen ontvangen en voor 2021 € 1,5 miljoen.
De primaire focus in 2020 lag op instellingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente, 
waar publieksinkomsten een groot deel zijn van de exploitatie of instellingen die een belangrijk 
onderdeel zijn van de culturele infrastructuur. Het Dordts Museum, Kunstmin, Bibelot en het 
Onderwijsmuseum ontvingen steun van het Rijk. De eerste drie via respectievelijk het 
Mondriaanfonds en het Fonds Podiumkunsten. Hierbij gold de voorwaarde dat de gemeente de 
steun met eenzelfde bedrag matchte. Dit is onder andere gebeurd in de vorm van 
huurkwijtschelding. Daarnaast ontvingen het Onderwijsmuseum en de Stichting Cultuureducatie 
ook steun van de gemeente in de vorm van huurkwijtschelding. Daarnaast is bij alle gesubsidieerde 
instellingen coulance toegepast bij de subsidie voor 2020; het toegezegde subsidiebedrag is in 
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stand gehouden, terwijl de afgesproken prestaties niet geleverd konden worden. Ook is voor een 
aantal organisaties steun gevraagd en gekregen van de provincie Zuid-Holland.  

Voor 2021 verwachten we dat de grote gesubsidieerde organisaties weer een beroep op steun 
zullen doen op basis van de door Rijk beschikbaar gestelde middelen. Voor de niet structureel 
gesubsidieerde organisaties hebben we de subsidiemaatregel Covid-19 voor cultuur van € 
215.000,-. Hiervan is het grootste deel op basis van de Rijksmiddelen voor 2021. 
Wij overwegen om een deel van de Rijksmiddelen in te zetten via een subsidieregeling/fonds 
'Cultuur Actief, Weerbaar & Wendbaar'. Idee is dat organisaties, kunstenaars, en ZZP'ers in de 
kunst, aanvragen kunnen doen voor projecten en opdrachten, die enerzijds inkomsten voor henzelf 
of hun organisatie genereren en anderzijds bijdragen aan innovatie, samenwerking, het corona-
proof werken van de sector en het mooier en leuker maken van de stad.

Culturele organisaties in de stad, zowel professioneel als van amateurs, kunnen daarnaast een 
bijdrage leveren aan het maatschappelijke steunpakket waarin programma's ontwikkeld worden 
gericht op de (geestelijke) gezondheid en het welzijn van verschillende doelgroepen in en na 
coronatijd. Cultuurparticipatie draagt bij aan de sociale cohesie en de maatschappelijke participatie 
van mensen en als zodanig aan de publieke gezondheid. 

Voor Evenementen is voor 2021 'Plan B, de Dordtse Feesten' ontwikkeld, waarover wij u eerder een 
voorstel deden € 300.000,- binnen de begroting te verschuiven. Samen met de reguliere middelen 
voor evenementen verwachten wij in 2021, met onze evenementenorganisatoren een op corona 
aangepast, flexibel evenementenaanbod in de stad te kunnen realiseren.

Lokale omroep
Door de coronacrisis zijn bij RTV Dordrecht inkomsten uit opdrachten en reclame uit het 
bedrijfsleven dat zelf met financiële problemen door corona te kampen heeft, weggevallen. In 2020 
zijn hiervoor Rijksmiddelen beschikbaar gesteld, waarop RTV Dordrecht een beroep heeft gedaan. 
In 2021 komt er waarschijnlijk een nieuwe aanvraagronde, maar hier is nog niets naders over 
bekend. Mogelijk is, daarnaast, een beroep op gemeentelijke noodsteun noodzakelijk. 

Sport en recreatie 
De leidraad is hier het in stand houden van sportverenigingen, zodat die voorzieningen weer open 
kunnen als er gesport mag worden en inkomsten worden gegenereerd. Ook hier zijn 
rijksmaatregelen het primaire vangnet. Er zijn regelingen voor tegemoetkoming in gemiste omzet 
en huur. Uiteraard zijn ook (doorbetalende) leden en bijvoorbeeld sportbonden belangrijke partners 
voor de verenigingen.

De primaire focus bij de ondersteuning door de gemeente ligt op instellingen die een belangrijke 
subsidie- dan wel een exploitatierelatie hebben met de gemeente. Voor instellingen zonder directe 
financiële relatie is er de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de specifieke 
subsidieregeling van € 215.000,- in 2021. Dit is een aparte regeling naast de onder cultuur 
genoemde regeling.

Voor 2021 willen we bezien welke mogelijkheden er zijn binnen het eerder genoemde 
maatschappelijk steunpakket van het Rijk gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Er is 
een duidelijke link tussen sport en een vitale en veerkrachtige bevolking. Door sport komen 
mensen in beweging en ontmoeten ze elkaar. Sport heeft een intrinsieke waarde als vorm van 
vrijetijdsbesteding en heeft maatschappelijke betekenis omdat sport kan bijdragen aan andere 
doelen en beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de 
bevolking (cohesie en participatie). Tegelijkertijd zien we dat door de maatregelen mensen in de 
coronatijd minder zijn gaan sporten. Met name kwetsbare groepen zijn hard geraakt en er zijn 
verschillen naar leeftijd.

We willen daarom op basis van het steunpakket van het Rijk voor welzijn en leefstijl bezien hoe we 
sportdeelname kunnen bevorderen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te lijf te gaan. 
We kijken binnen dat pakket naar mogelijkheden voor verdere ondersteuning van 
sportverenigingen om hen te helpen zich te ontwikkelen tot vitale en toekomstbestendige clubs. De 
coronacrisis heeft hen hierin teruggeworpen. Dit voorjaar gaan we de vitaliteit van verenigingen 
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tegen het licht houden en beoordelen hoe we verenigingsondersteuning op maat kunnen bieden. 
Hiermee versterken we de sportvereniging als fundament voor sporten en bewegen in de stad.

Verder willen we kijken naar mogelijkheden voor sport- en beweegprogrammering gericht op 
diverse doelgroepen (jong en oud). Hierbij willen we aansluiten bij (nieuwe) wensen en behoeften 
en verspreid over verschillende locaties in de stad. We willen zo bijdragen aan het  behalen van de 
landelijke beweegnorm (als onderdeel van een gezonde leefstijl). Bijvoorbeeld door sport- en 
beweegprogramma’s georganiseerd door buurtsportcoaches en het creëren van 
sportmogelijkheden voor “ongeorganiseerd sporten”. Ook programma’s waarbij sport gebruikt 
wordt om in contact te komen met kwetsbare doelgroepen kunnen een positieve bijdrage leveren 
aan het mentaal welzijn van de jeugd en beweegvaardigheid van kinderen.

Veiligheid en handhaving
Op het terrein van veiligheid en handhaving zijn er directe financiële vergoedingslijnen tussen 
veiligheidsregio, omgevingsdienst en de Rijksoverheid. Daar zitten gemeenten (financieel) niet 
tussen. Gemeenten hebben uiteraard name een rol in handhaving. De capaciteit van handhaving is 
in 2020 uitgebreid, gedekt door Rijksvergoeding.

Daarnaast is het goed om een aantal effecten van de coronacrisis op het gebied van veiligheid te 
noemen die aandacht van de gemeente vragen. Zo zien we een vermindering van de traditionele 
criminaliteit en een exponentiële groei van andere vormen van criminaliteit zoals cybercrime en 
horizontale fraude. Ook is er een toename van sociale spanningen (maatschappelijke onrust) in de 
samenleving; de angsten en ongenoegens die ontstonden door corona deden ‘oude’ angsten en 
ongenoegens (racisme, discriminatie, politiegeweld) weer oplaaien. 
Tot slot is er een effect op de ondermijnende criminaliteit. Zo zijn er criminele investeerders in de 
horeca die "leningen" aan overige ondernemingen aanbieden. En er is misbruik van kwetsbaren en 
 gedupeerden van de crisis die bijvoorbeeld onder druk worden gezet om illegale handelswaar op te 
slaan, panden beschikbaar te stellen voor een hennepplantage of drugslab of om panden te huren.

We onderzoeken hoe we de weerbaarheid van burgers, ondernemers en gemeente kunnen 
vergroten en wat er op het gebied van preventie kan worden gedaan.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
De reserve biedt flexibiliteit om sneller in te kunnen spelen op de effecten van de coronacrisis. De 
omvang van de reserve is bepaald aan de hand van de nu beschikbare middelen. Gezien de 
onzekerheden rondom de coronacrisis is het mogelijk dat er op termijn meer middelen nodig zijn. 
Als dat zo is, zal het college met een aanvullend voorstel komen.

Daarnaast hebben we op dit moment nog geen vast omlijnd plan of begroting van hoe de middelen 
exact besteed zullen worden. Dit past ook niet bij de aard van een crisis- en herstelfonds, dat 
vraagt juist om te kunnen inspelen op acute vraag, ruimte voor nieuwe ideeën, creativiteit en het 
leveren van maatwerk, gezien alle onzekerheden die op dit moment zijn. Het fonds moet armslag 
kunnen bieden.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het instellen van een Coronacrisis- en herstelfonds is het initiatief van het college. Bij afzonderlijke 
voorstellen voor inzet van het fonds zal worden ingegaan op het participatieproces.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Er zijn geen voorgaande besluiten. De Raad ontvangt separaat voorstellen voor het Herstelplan 
Dordtse economie en voor steunmaatregelen bij heropstart en herstel van de horeca in Dordrecht, 
alsook een Raadsinformatiebrief met een update rond de binnenstad.

Hoe wordt dit betaald?
De dekking van de bestemmingsreserve Corona-crisis en herstel à € 4,0 miljoen is afkomstig uit de 
Algemene reserve Stad. Dit bedrag betreft het in de algemenere reserve aanwezige surplus dat is 
gereserveerd voor de effecten van de corona crisis (zie Begroting 2021). De weerstandsratio blijft 
hiermee boven de 1,0.  

https://dordrecht.begroting-2021.nl/p12729/de-ratio-van-het-weerstandsvermogen
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Het instellen van een nieuwe reserve gaat gepaard met de vastlegging van een aantal afspraken 
over hoe de reserve gebruikt moet worden. Vanuit de Nota Reserves en voorzieningen moeten de 
volgende elementen worden vastgelegd bij instelling: 

Naam reserve: Coronacrisis- en herstelfonds
Functie: Besteding
Instellingsdatum & looptijd: 2021 t/m 2025 
Doel: Het college stelt een reserve in die over de breedte van het gemeentelijk domein inzetbaar 
is. Het instellen van deze reserve creëert financiële armslag en de mogelijkheid om snel en flexibel 
in te kunnen spelen op de gevolgen van de Coronacrisis.
Toevoegingen: Worden uitgevoerd conform begroting (B)
Onttrekkingen: Worden uitgevoerd op basis van gerealiseerde kosten (R)

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De raad zal na instelling van de bestemmingsreserve concrete voorstellen voor het gebruik van 
deze reserve ter goedkeuring voorgelegd krijgen. De timing en inhoud van deze voorstellen is 
afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis en de effecten daarvan.

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2021/16-februari/14:00/Raadsvoorstel-Vaststellen-Nota-Reserves-en-voorzieningen-2021-Raadsvoorstel
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 maart 2021  inzake 
Instellen van de reserve Coronacrisis- en herstelfonds;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

een reserve "Coronacrisis- en herstelfonds" in te stellen;

de begrotingswijziging met nummer 221012 vast te stellen (waarin € 4,0 miljoen wordt 
overgeheveld van de Algemene reserve naar de reserve Coronacrisis-en herstelfonds).

Aldus besloten in de vergadering van
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