Donderdag 2 april 2020 – inbreng CDA Steenbergen
Het is een ongewone tijd. Er wordt in deze corona-crisis veel van de mensen gevraagd. Het CDA heeft
grote waardering voor ieder mens die in deze tijd extra van zichzelf geeft, klaar staat voor anderen,
zichzelf wegcijfert. Wij zijn erg te spreken over de vele initiatieven door jong en oud die worden
genomen om extra aandacht te geven aan de leefomgeving. Deze tijd van eenzaamheid voor velen
wordt gelukkig deels ingevuld door mensen van buitenaf. Kinderen die mooie tekeningen maken
voor ouderen, die boodschappen gaan doen voor de buurtgenoten. Maar die coronatijd hakt er in.
Nog nooit hebben wij wereldwijd zoiets meegemaakt. Juist in deze tijd moet de overheid – meer dan
anders – klaar staan voor de mensen. Op landelijke niveau gebeurt er veel, er zijn vele regelingen
waar vele mensen gebruik van kunnen maken. Met name de ondernemers, zzp’ers kunnen gebruik
maken van extra gelden, al dan niet geleend. Ook op provinciaal niveau zijn er gelden beschikbaar, al
moeten wij eerlijk zeggen, het is een schamele 5 miljoen. En dan zie je dat ook de gemeenten hun
verantwoordelijkheid nemen.
De prioriteiten-volgorde is in de ogen van het CDA: inwoners, maatschappelijke instellingen,
ondernemers. U geeft in uw beantwoording op de technische vragen terecht weer dat de garantie
op de eerste levensbehoefte uw grootste prioriteit heeft. Onze gedachten gaan direct uit naar hen
die aangewezen zijn op de voedselbank. Kunt u ons – met de wetenschap van nu – garanderen dat de
voedselbanken in de eerste drie maanden niet in de problemen komen?
Waar wij als CDA zorgen over hebben is de opvang van kwetsbare kinderen. Heeft het college in
beeld hoe het in Steenbergen er nu aan toe gaat? Zijn er situaties waar thans ingegrepen moet
worden? U geeft in de aangeboden documenten diverse aantallen, maar we weten allemaal dat het
nieuws van gisteren vandaag alweer achterhaald is. Zijn genoemde cijfers nog actueel?
Onze maatschappelijke instellingen mogen niet verdwijnen door deze crisis. Ze zijn het middelpunt
van onze kernen. Bij alle gemeenschapshuizen zijn de inkomsten volledig weggevallen. Hoe denkt u
dit te compenseren en op welke termijn? Hoe bent u voornemens om te gaan met de
vooruitontvangen huurpenningen die betaald zijn door bijvoorbeeld gemeenschapshuizen en
sportaccomodaties? Wij zijn er groot voorstander van dat de huren die vooruit zijn ontvangen zeer
spoedig worden terugbetaald voor die periode dat zij geen gebruik van de accommodatie hebben
gemaakt. Daarnaast hebben diverse verenigingen al legeskosten betaald voor activiteiten die na 16
maart plaatsvinden. Kunt u aangeven of er al legeskosten zijn terugbetaald en zo nee, wanneer denkt
u dat u dit zal doen?
De ondernemers zijn op dit ogenblik hard geraakt door de crisis. Wij hebben grote waardering voor
hen die op wat voor een wijze dan ook toch trachten omzet te generen. Wij zien dit voornamelijk in
de horeca waar op originele wijze getracht wordt de klant te bedienen en daardoor dus ook het
contact met de klant te behouden. Gelukkig komt de rijksoverheid met vele maatregelen en ook wij
kunnen het thans niet overzien of die voldoende is of dat voor sommige ondernemers het tijdstip van
compensatie te laat komt. Wat is dan de taak van de gemeente, wat mogen we? Terecht schrijft u in
bijlage 2 dat wij te maken hebben met wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun en de wet
markt en overheid en ja, de gemeente is geen bank. Maar toch willen wij een ieder helpen waar
nodig uiteraard binnen de geldende wetgeving. Het CDA is bereid om mee te denken en gelden vrij te
maken voor voorfinanciering om een brug te kunnen slaan tussen de nood van de ondernemers en
de uitbetaling van de rijksoverheid. Zijn er bij u aanvragen bekend van ondernemers voor zaken die
niet door de rijksoverheid worden vergoed?

Maar het allerbelangrijkste is het zorgaanbod. Heeft u contact met onze huisartsen en kunnen zij het
werkaanbod op dit ogenblik aan? Hebben zij inmiddels ook een beroep gedaan op de gemeente of te
faciliteren of te financieren?
Een van de zeventien punten is een verhoging van het bedrag ten behoeve van het initiatievenfonds.
Het CDA is het daar niet mee eens. Er zijn nu geen initiatieven bekend van meer de € 5.000 dus voor
ons is er geen enkele reden om dit te verhogen.
Dan de centrale vraag van het college. Daar kunnen wij nu nog geen antwoord op geven. Is het
verstandig om nu 1 miljoen euro vrij te maken of moeten we dit gefaseerd doen. Hoe wil het college
de raad op de hoogte houden van de voortgang van dit noodfonds?
Het CDA is bereid om mee te denken over het noodfonds. De gemeente heeft gelukkig de financiële
ruimte om hulp te kunnen bieden. Maar wij moeten wel voorzichtig zijn. Want kunnen wij inzien of
gelden terug komen of dat ze deze nooit meer terug komen. Hebben wij voldoende capaciteit in huis
om dit te beoordelen? Blanco cheques delen we niet uit! Hoe kunnen we misbruik tegen gaan?
Moeten er liquiditeitsprognoses worden aangeleverd? Wij zijn voor een overbruggingskrediet onder
goede voorwaarden van terugbetaling.
Tot slot willen wij graag weten hoe het college de raad gaat informeren over het te vormen
steunfonds en de mutaties daarop. Als raadsleden blijven wij graag volledig op de hoogte zodat wij
niet ver achteraf pas geïnformeerd worden over de transacties die zijn gepleegd.

