
Bijlage 2  

Algemeen antwoord op de vragen over de onderbouwing 

van het steunfonds 

Diverse fracties hebben vragen gesteld over de onderbouwing van het Steunfonds van € 1 

miljoen. Hiervoor is een algemeen antwoord opgesteld.  

Als eerste moet u zich realiseren dat wij handelen met de kennis van nu. De minister president 

zei typerend: met 50% van de kennis moeten we nu 100% van de beslissingen nemen. We weten 

niet of we met het pakket alle mogelijke probleemsituaties getackeld hebben. Welk (extra) 

beroep wordt er gedaan op onze voorzieningen en wat betekent dat financieel? Het is ongewis.  

Inmiddels is het beter zichtbaar welke steunmaatregelen het Rijk en andere instanties treffen. 

Ten tijde van het schrijven van het raadsvoorstel was dat onduidelijk. Ook wordt steeds 

duidelijker dat het Rijk op een groot aantal terreinen de extra kosten aan gemeenten gaat 

vergoeden.  

Getracht is, in samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie, in korte tijd een regeling in 

het leven te roepen die tegemoetkomt aan de korte termijn en de lange termijn. Voor de korte 

termijn zijn 17 maatregelen getroffen. Daarmee kunnen we snel inspelen op de eerste nood bij 

inwoners, ondernemers en instellingen.  

Het college is ervan doordrongen dat de raad hier in de lead is en vraagt zich af hoe de raad 

hierin staat.  Het college doet dan ook een beroep op de raad om hierin mee te denken en vooral 

aan te geven of en zo ja, onder welke randvoorwaarden, de raad kan meegaan met het voorstel. 

Ook is het college benieuwd hoe de raad staat tegenover het verstrekken van leningen aan 

ondernemers?  

Het steunfonds van € 1 miljoen richt zich op de effecten op middellange termijn en lange termijn. 

Als een vangnet om steun te bieden aan inwoners, ondernemers en instellingen die om een of 

andere reden buiten de boot dreigen te vallen, maar ook als voorfinancier. Immers, als het Rijk 

verantwoordelijkheid neemt voor verschillende kosten die gemeenten maken, dan krijgt het 

fonds meer de functie van overbruggen. Het is heel lastig om hier een  sluitende onderbouwing 

voor te geven, want niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren.  

Het college ziet het bedrag van € 1 miljoen in dit fonds als een plafond. Het is absoluut geen doel 

om dit bedrag volledig op te souperen. Nee, als het niet nodig is, dan vloeit het bedrag terug naar 

de reserve. Het college heeft wel een aantal doelgroepen en doelstellingen voor ogen: 

 De garantie dat inwoners kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Als dit in 

gevaar komt, en de bestaande regelingen bieden geen soelaas, dan is het van belang dat 

snel kan worden gehandeld en bijdragen kunnen worden verstrekt.  

 Onze maatschappelijke instellingen (gemeenschapshuizen, dorpshuizen, 

sportaccommodaties, sportverenigingen, culturele instellingen e.d.) werken met ons 

samen met de gemeente om samen doelen te realiseren. Deze instellingen zijn zeer 

waardevol en dragen direct bij aan de leefbaarheid in de kernen; continuïteit van deze 

instellingen is van groot belang. Mochten de instellingen in de problemen komen, 

bijvoorbeeld omdat een groot deel van de inkomsten zijn weggevallen, is het belangrijk 



om snel te kunnen handelen om de instellingen overeind  te houden. Uiteraard wordt 

ook gekeken naar de maximale benutting van steunmaatregelen van het Rijk.  

 Onze ondernemers gaan ons aan het hart. Zij dragen bij aan de werkgelegenheid in 

Steenbergen. We zien dat het Rijk, banken en andere maatschappelijke partners zoals 

pensioenfondsen veel maatregelen treffen om de ondernemers te helpen in deze 

moeilijke tijd. Het overzicht in bijlage 1 bevat de regelingen waarop ondernemers een 

beroep kunnen doen. Wij huldigen het uitgangspunt dat deze Rijksregelingen in eerste 

instantie voldoen aan de vraag van de ondernemers. Het kan echter voorkomen dat de 

hulp voor de ondernemer niet op tijd komt en dat er een overbrugging nodig is tot het 

moment dat de steun wordt ontvangen.   

De laatste maatregel vraagt om een verdere verdieping. De gemeente heeft immers te maken 

met wet- en regelgeving, op het gebied van staatssteun en de wet markt en overheid. Een 

gemeente is geen bank. Ook organisatorisch heeft dit gevolgen. Hebben wij wel de capaciteit om 

dergelijke overbruggingskredieten te verstrekken?  

 


