
                                                                                                  

 

Motie stortingen en onttrekkingen Steunfonds Coronavirus 

De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 29 oktober 2020 

Overwegende: 

Dat de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in haar vergadering van 2 april 2020 heeft 

ingestemd met het realiseren van een Steunfonds Coronavirus ten bedrage van één miljoen euro; 

Dat dit steunfonds is bedoeld om waar mogelijk steun te bieden aan inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties voor zover deze door het coronavirus en de maatregelen inzake de 

bestrijding van het coronavirus in onoverkomelijke moeilijkheden (dreigen te) komen; 

Dat als gevolg van de coronacrisis binnen de organisatie van de gemeente Steenbergen zowel méér 

als mínder uitgaven en werkzaamheden worden gedaan; 

Dat in de “Tussenrapportage 2020 Gemeente Steenbergen” is gebleken dat genoemde méér 

uitgaven en werkzaamheden wél ten laste van genoemd steunfonds zijn gebracht, maar dat de 

mínder uitgaven en werkzaamheden níet ten gunste van genoemd steunfonds worden gebracht; 

Dat de gemeente Steenbergen zich hierdoor gedraagt als een aannemer die bij zijn klanten wél 

meerwerk in rekening brengt, maar niet spreekt over het minderwerk; 

Dat het steunfonds hierdoor tot en met 15 september 2020 tot een bedrag van ten minste € 136.000 

wordt benadeeld; 

Dat dit bedrag van ten minste € 136.000 hierdoor mogelijk niet ten goede komt aan het doel 

waarvoor het steunfonds in het leven is geroepen; 

Verzoekt het College: 

• Bij de hiernavolgende presentaties van de stortingen in en onttrekkingen aan het steunfonds, 

doch uiterlijk bij het uitbrengen van de jaarrekening 2020, een uitgebreide specificatie te 

voegen van de, als gevolg van de coronacrisis, meer én minder uitgaven en werkzaamheden 

binnen de organisatie van de gemeente Steenbergen; 

• Deze meer én minder uitgaven en werkzaamheden bij deze presentaties en de jaarrekening 

2020 en later ten laste én ten gunste te brengen van het Steunfonds Coronavirus; 

En gaat over tot de orde van de dag.   

Steenbergen, 29 oktober 2020. 

 

Jos Verbeek                                       

fractie VVD 


