
1e termijn voorstel: “Steunpakket Gemeente Steenbergen Coronacrisis” 

Datum: 2 april 2020 

Voorzitter, 

Het corona virus. Niemand zag het aankomen, niemand kende de snelheid en het verwoestende 

effect op onze gezondheid, leefbaarheid, welzijn en economie. Het raakt ons allen, wereldwijd, 

nationaal als in onze gemeente. Het virus grijpt met enorme snelheid om zich heen. Gezonde 

familieleden, vrienden, buren, burgers en collega’s worden plots ziek, overwinnen het virus of 

verliezen in beangstigende snelheid de eenzame strijd.  

Met stevige landelijke (RIVM) maatregelen gaan we de strijd aan om de opmars van het virus te 

remmen. Maatregelen als lock down, quarantaine, 1,5 m afstand, geen school, thuiswerken, geen 

feestjes, geen groepssport etc. Vervelende maatregelen die inderdaad onze (individuele) vrijheid 

beperken, spanningen geven tussen burgers, binnen gezinnen & werk maar daarentegen wel onze 

burgers beschermen  en de medische zorg, ziekenhuizen en IC’s  toegankelijk houden. Kortom, het 

heeft grote impact op ons allen en de strijd is nog niet gestreden. 

Ondanks alle negatieve berichten, zien we ook veel moois gebeuren in de gemeenschappen die onze 

kernen vormen. Niet alleen de gemeente, ook dorpsraden, stadsraad en leefbaarheidsgroeperingen 

stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is en er niemand 

tussen wal en schip valt. Buurtgenoten houden elkaar goed in de gaten en helpen elkaar waar 

mogelijk. Ook ontstaan er tal van creatieve ideeën om de moed er in te houden. Het toont maar 

weer eens aan dat we een veerkrachtig volk zijn.  

Voorzitter, Gewoon Lokaal! wil ten eerste de ambtenaren en het college van B&W nadrukkelijk 

bedanken en complimenteren voor de voortvarendheid waarmee jullie steunmaatregelen hebben 

toegepast voor de getroffen burgers van onze gemeente. Directe (financiële) steun aan de 

voedselbanken, extra schoolhulp, noodmaatregel zzp-ers, steun verenigingen en bedrijven. Chapeau 

hiervoor. Dezelfde waardering gaat vanuit Gewoon Lokaal! ook naar alle initiatieven vanuit onze 

burgers, verenigingen, bedrijven en medisch personeel. Zo maken we het dragelijk voor elkaar, zo 

overwinnen we het corona virus en komen we er sterker uit. Een diepe waardering voor u allen! 

Voorzitter, als Gewoon Lokaal! ondersteunen wij de door u reeds getroffen maatregelen ter 

bestrijding van alle ongewenste neveneffecten van deze corona crisis. Wij willen u alle steun en 

(financiële) ruimte blijven geven om voor de gehele gemeente Steenbergen datgene te blijven doen 

waarmee onze gezondheid, leefbaarheid, welzijn en economie beschermd en gewaarborgd blijft, 

zodat we na deze pandemie weer verder kunnen bouwen aan een vitale gemeente met al zijn 

kernen.  

U vraagt daarvoor aan ons enerzijds een opwaardering van het initiatievenfonds van € 5000 naar € 

10.000 en een financiële steunpakket van ad € 1 mln. Per onderdeel zal ik hier nader op in gaan: 

 

 

 



 

 

1. het initiatievenfonds zorgt inderdaad voor een goede verbinding en draagt inderdaad bij aan een 

goed saamhorigheidsgevoel. Gewoon Lokaal! wil initiatieven vanuit burgers hiertoe zeker stimuleren 

maar vraagt zich af of hiervoor een verhoging van het budget van € 5000 naar € 10.000 noodzakelijk 

is. Laten we voor een idee blijven starten met € 5000,=. Mocht dit initiatief op korte of langere 

termijn het gewenste effect en succes hebben, dan kan dit in de optiek van Gewoon Lokaal! altijd 

opgeschaald en van de benodigde financiën worden voorzien. Eventueel dan betaald vanuit het 

steunfonds. Wel hebben we dan als voorwaarden dat het initiatief in het kader staat van “verbinding 

en saamhorigheid” vanuit de neveneffecten van de corona crisis (evt volgt hieruit een 

motie/amendement?) 

2. steunpakket Coronacrisis ad € 1 mln. Voorzitter, Gewoon Lokaal! is het eens met een (extra) 

financieel steunpakket tbv onze burgers, verenigingen & bedrijven. Deze crisis zal in de toekomst nog 

diepe sporen trekken in onze samenleving. Het kan de Steenbergse samenleving en economie diep 

en langdurig raken of ontwrichten. Echter en dat geeft u in uw voorstel ook aan, is het nu niet 

inzichtelijk voor wie, wanneer, waarvoor en hoeveel u nodig heeft. Kortom de financiële 

onderbouwing ontbreekt geheel. Dit gaat Gewoon Lokaal! op dit moment te ver.  

Gewoon Lokaal begrijpt uw gedachtegang, goede wil en voortvarende inzet maar in tijd van crisis is 

een tussenreflectie, pas op de plaats, en overzicht ook van cruciaal belang. We kunnen namelijk niet 

in de toekomst kijken, hoe lang duurt deze crisis nog? Hoe snel herstelt de economie zich na de 

crisis? En welke financiële risico’s , steun of investeringen komen nog op ons af?. We weten het niet! 

Als college en raad dienen we deze aspecten wel mee te nemen ten behoeve van een goede 

besluitvorming en risicoafweging. En dat verwacht de burger ook van ons. We dienen ons af te 

vragen: zijn we nog op koers, zijn er nieuwe inzichten, wat en hoe moeten we bijstellen? En is het 

financieel verantwoord? Gewoon Lokaal! wil dat de raad dit samen met college doet! Samen ten 

strijde trekken tegen de crisis en Steenbergen financieel en qua leefbaarheid gezond en sterk te 

houden. 

Gewoon Lokaal! is daarom voorstander van het gefaseerd beschikbaar stellen van het financiële 

steunfonds van € 1 mln. Te beginnen met het direct beschikbaar stellen van € 250.000 om zaken die 

direct noodzakelijk zijn aan te pakken. In de tussentijd kan er gewerkt worden aan een goed 

financieel ondersteuningsplan met juiste onderbouwing. Op basis hiervan kunnen we als gehele raad, 

samen met college, tot de juiste afwegingen en besluiten komen om nader (gefaseerd) geld te 

voteren voor de overige € 750.000 (bv in 3 stappen van € 250.000) mits deze nodig  zijn. Of wellicht, 

is beargumenteerd wel meer nodig? Zoals Dragi of onze huidige minister van financiën “Wopke 

Hoekstra al eens zeiden “Whatever It Takes”.  Hierbij wil Gewoon Lokaal! nog wel opmerken dat 

financiële (overbruggings) steun  in principe in redelijk- & billijkheid terugbetaald dient te worden. 

(evt volgt over gefaseerd beschikbaar stellen steunpakket een amendement) 

Hiernaast wil Gewoon Lokaal! voorstellen de financiële kosten, bijdragen, steun en investeringen 

voortkomend uit deze corona crisis in een afzonderlijke paragraaf te verantwoorden. Zodoende is het 

dan voor een ieder helder, overzichtelijk en begrijpelijk te volgen. 



Een volgend punt wat wij willen aangeven is om zo snel mogelijk te komen tot een plan van aanpak 

betreffende leefbaarheid en economie na de Corona Crisis. Hoe gaan we als gemeente Steenbergen 

zorg dragen dat de economie en  leefbaarheid zich vlot herstellen? Kunnen we toekomstige 

toekomstplannen en investeringen naar voren halen tbv de Steenbergse bedrijven? Hoe kunnen we 

daar ons economisch beleid op aan passen. Kortom nu gaan nadenken hoe wij na deze crisis snel 

kunnen gaan handelen, economische plannen en financieringen klaar hebben liggen, de juiste 

mensen op de juiste plaatsen zitten, dat er accountmanagers zijn tbv bedrijven. Qua economisch 

beleid alles op orde om direct stekken te steken en zorg te dragen voor een financieel vitaal 

Steenbergen. In deze leg ik ook de relatie met het potentiele  € 15 mln investeringsfonds. (evt volgt 

hierop een motie) 

Als laatste wil ik de volgende 2  vragen nog voorleggen: 

1. Gelukkig is er spontaan veel hulp op gang gekomen voor de mensen die gebruik moeten maken 

van de Voedselbank. Ook het college heeft direct nadat duidelijk werd dat de aanvoer van 

levensmiddelen in het gedrang kwam, actie ondernomen. Onze complimenten hiervoor. Ons 

bereiken ons helaas signalen dat de nood onder de groep mensen die net niet in aanmerking komt 

voor steun van de Voedselbank, groot is. Ook zijn er gezinnen in de gemeente die een belangrijk deel 

van hun inkomen zijn kwijt geraakt als gevolg van de corona-crisis. Bereiken deze signalen het college 

ook? Belangrijker nog, ziet het college mogelijkheden of onderneemt zij actie om ook deze mensen 

te helpen? 

2. Mantelzorgers verkeren momenteel in een lastig parket. Of zij kunnen geen hulp verlenen aan hun 

naasten, of zij doen het toch en riskeren daarmee hun eigen gezondheid en die van de mensen die zij 

helpen. Onderhoudt het college contact met deze groep?  

 

Aan een ieder, hou je taai 

Tot zover in 1e termijn. 

Namens Gewoon Lokaal 

Maurice Remery 

 


