
Bijlage 1 

Noodmaatregelen voor inwoners en ondernemers gemeente Steenbergen 

 
Wat  Voor Wie Waar aanvragen 

 

Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkbehoud (NOW). Een 

tegemoetkoming van 90%(gift) in de 

loonkosten om ontslagen te 

voorkomen. 

Ondernemer die 

omzetverlies verwacht 

(minimaal 20%)  

UWV.nl 

Versoepeling uitstel van betaling 

belasting en verlaging boetes 

(Belastingdienst) 

Werkgevers Belastingdienst.nl/cor

onavirus 

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (TOZO). 

Uitkering (gift) aanvulling voor 

levensonderhoud tot € 1.050 

alleenstaanden en €1.500 voor 

gehuwden en/of een lening van 

maximaal € 10.157 voor 

bedrijfskapitaal tegen 2 % rente. 

Zelfstandig ondernemers, 

waaronder zzp-ers 

ISD Brabantse Wal 

Tegemoetkoming ondernemers 

getroffen sectoren (TOGS). Eenmalige 

tegemoetkoming van € 4.000 (gift) 

Ondernemers direct 

getroffen door 

overheidsmaatregelen 

Rvo.nl/tegemoetkomi

ngcorona 

Uitstel van belastingbetaling ondernemers en zzp-ers Belastingdienst.nl/cor

onavirus 

Verlaging invorderingsrente ondernemers en zzp-ers Gaat automatisch 

Verlaging belastingrentes ondernemers en zzp-ers Gaat automatisch 

Wijziging voorlopige aanslag ondernemers en zzp-ers Mijn belastingdienst 

(zakelijk) 

Toerismebelasting Bedrijven horeca en 

vrijetijdbranche 

Gemeente 

Steenbergen 

Verruiming borgstelling MKB Zzp en mkb kredietverstrekker 

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. 

Ondernemers kunnen makkelijker geld 

lenen. 

Agrarisch ondernemers Kredietverstrekker 

Garantstelling ondernemingsfaciliteit 

(GO). Overheid staat garant voor 

leningen. 

MKB en Grootbedrijf kredietverstrekker 

Qredits helpt kleine ondernemers met 

rentekortingen. 

Zelfstandigen en mkb Qredits.nl 

Voedselbank (€ 15.000). De aanvoer 

van de voedselbank op niveau houden. 

Klanten voedselbank  Voedselbank 

Steenbergen 

Digitale hulpmiddelen onderwijs (€  

16.250). Tablets voor kinderen voor het 

volgen  van online onderwijs 

Kinderen Jeugdprofessionals 

Vraagwijzer 

Extra schuldhulp (€ 20.000) Opvangen van de grotere 

toeloop voor 

schuldhulpverlening. 

 

Noodmaatregel Broodnood. Financiële Inwoners  ISD Brabantse Wal 



tegemoetkoming voor 

levensonderhoud. 

Noodmaatregel Broodnood ZZP. 

Financiële tegemoetkoming voor 

levensonderhoud. 

Ondernemers ISD Brabantse Wal 

Noodfonds AMW  (€ 45.000) Opvangen sterke toename 

van vragen AMW en 

voorkomen van het ontstaan 

van wachtlijsten 

 

Voor initiatieven vanuit de samenleving 

die bijdragen aan verbinding wordt het 

initiatievenfonds opgerekt. Ook 

eenmalige initiatieven zonder 

duurzaam karakter komen in 

aanmerking voor een bedrag tot 

10.000.    

Initiatiefnemers gemeente 

Steenbergen 

Gemeente 

Steenbergen 

Compensatie ouderbijdrage 

peuteropvang/vve. Op dit moment voor 

drie maanden. Totaal maatregel drie 

maanden: € 82.500 

Voor ouders die geen 

aanspraak kunnen maken op 

kinderopvangtoeslag, maar 

wel opvang doorbetalen.  

Nvt.  

 

Tijdelijke opschorting huur inningen 

voor maatschappelijke instanties met 

een vrijwilligersbestuur 

Maatschappelijke instanties 

met een vrijwilligersbestuur 

die een gemeentelijke 

accommodatie huren 

Nvt. 

 

Ambtelijk verstrekken van individuele 

inkomenstoeslag 

Een persoonlijke toelage voor 

inwoners tot 120% van het 

sociaal minimum.  

Automatisch 

Uitstel gemeentelijke lasten Uitstel van  betaling 

gemeentelijke lasten OZB, 

afvalstoffenheffing, 

rioolrecht, reclame- en 

toeristenbelasting. 

. 

Huur terrassen niet in rekening 

brengen 

Horecaondernemers vanaf 

dagtekening gedurende 3 

maanden vrij van huur van 

gemeentegrond voor hun 

terrassen te stellen 

 

Incasso van gemeentelijke facturen Geen herinneringen sturen 

voor een periode van 3 

maanden. 

 

Terugbetalen leges evenementen  Leges voor een 

evenementenvergunning 

terugbetalen aan aanvragers 

van een 

evenementenvergunning, 

waarvan als gevolg van de 

corona uitbraak is besloten 

hun vergunning in te trekken; 

 

Terugbetalen marktgelden De leges voor de 

marktondernemers en 

 



standplaatshouders 

terugbetalen voor markten 

die niet doorgaan. 

Extra inzet accountmanagement  Om ondernemers snel en 

laagdrempelig hulp te 

kunnen bieden wordt het 

accountantmanagement 

tijdelijk uitgebreid. 

 

Niet in rekening brengen huur 

maatschappelijke instellingen die 

gebruik maken van accommodaties.  

Om de inkomstenderving van 

dergelijke instellingen te 

compenseren wordt de 

gemeentelijke huur voorlopig 

niet in rekening gebracht.  

 

Samen met de maatschappelijke 

instellingen financiële problematiek in 

kaart brengen. 

De komende maanden 

worden gesprekken gevoerd 

met de instellingen en wordt 

in beeld gebracht welke 

steunmaatregelen nodig zijn. 

Waar nodig worden 

betalingsverplichtingen 

overgenomen door de 

gemeente (huur en vast 

personeel).  

 

Steunfonds  Vanuit de Algemene Reserve 

wordt een bedrag 

vrijgemaakt voor het vormen 

van een steunfonds voor 

Steenbergen. Dit steunfonds 

heeft als doel: Het bieden 

van een vangnet op het 

moment dat de eerste 

levensbehoeften van onze 

inwoners en zelfstandig 

ondernemers in de knel 

dreigen te komen. Het 

bieden van een vangnet op 

het moment dat onze 

maatschappelijke instellingen 

het hoofd niet meer boven 

water kunnen houden en 

dreigen om te vallen. Het 

geven van steun aan onze 

ondernemers op het 

moment dat zij in ernstige 

liquiditeitsproblemen komen 

en steunmaatregelen van de 

Rijksoverheid en banken 

geen oplossing bieden.** 

1.000.000 

 


