
gemeente Steenbergen

I 111 111 III 111 III 111 lllll III INI 1111!
BM2001354

Raadsvergadering Agendanummer
2 april 2020

Onderwerp
Steunpakket gemeente Steenbergen Coronacrisis

Steenbergen; 24 maart 2020

Aan de raad,

1. Inleiding

De Coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Vrijwel alle landen nemen ingrijpende 
maatregelen om het virus te bestrijden. Ook in Nederland zijn maatregelen getroffen. Dit heeft 
immense impact op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook in Steenbergen. 
Het college van de gemeente Steenbergen heeft een steunpakket samengesteld met als doel de 
samenleving te steunen in deze moeilijke tijd.

2. Achtergrond

Direct na het uitbreken van de Coronacrisis is de crisisorganisatie in werking getreden. Onder de 
vlag van de kernteams Welzijn en Zorg en Economie is snel contact gezocht met alle 
belangenvertegenwoordigers op het speelveld. Horeca, landbouw, toerisme en recreatie, 
detailhandel, maatschappelijk werk en maatschappelijke instellingen zoals verenigingen, 
dorpshuizen en dergelijke zijn benaderd. Daar is de vraag neergelegd tegen welke problemen 
inwoners, ondernemers en instellingen aanlopen en welke hulpvragen er liggen.

Parallel aan deze inventarisatie zijn de mogelijkheden in beeld gebracht die de gemeente 
Steenbergen zelfheeft, bijvoorbeeld de (bijzondere) bijstand, het minimabeleid en het 
maatschappelijk werk. Ook de steunmaatregelen van EU, Rijk, Provincie en Regio zijn verkend.

Deze bouwstenen hebben geleid tot een aanvullend steunpakket met maatregelen voor de korte 
termijn (tot 3 weken), middellange termijn (tot 3 maanden) en de lange termijn (1 jaar). Daarbij is 
gekeken naar de doelgroepen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

3. Overwegingen

Het college heeft een pakket samengesteld, waarbij onderscheid is gemaakt in korte termijn 
maatregelen, middellange termijn maatregelen en lange termijn maatregelen. Voor de korte en 
middellange termijn is onderscheid gemaakt in de verschillende doelgroepen.

Voor de inwoners betekent dit onder andere: het op peil houden van de voorraad van de 
voedselbank, computerapparatuur vanuit de gemeente beschikbaar stellen voor het kunnen volgen 
van online onderwijs en het treffen van "broodnood" voorzieningen zodat inwoners en ZZP'ers in
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ieder geval de dagelijkse boodschappen kunnen blijven doen. Verder geven we het maatschappelijk 
werk (Wij Zijn Traverse Groep) een extra budget om snel hulp te kunnen bieden. Ook verruimen we 
het beroep op het initiatievenfonds. Overal zien we dat mensen elkaar gaan helpen. Dat draagt bij 
aan het saamhorigheidsgevoel en zorgt voor verbinding. Initiatieven die hieraan bijdragen kunnen in 
aanmerking komen voor C 10.000 in plaats van C 5.000.

Om onze ondernemers financieel meer lucht te geven hoeven zij de aanslag van gemeentelijke lasten 
(OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht, toeristenbelasting en reclamebelasting) pas later in het jaar te 
betalen, worden de betalingen vanuit de gemeente Steenbergen aan onze ondernemers sneller 
gedaan en worden er voor de komende 3 maanden geen betalingsherinneringen gestuurd aan 
ondernemers die een factuur aan de gemeente moeten betalen. Betaalde leges voor evenementen 
en markten die niet doorgaan worden terugbetaald. Om ondernemers de komende tijden bij te 
staan en de helpende hand te bieden bij het aanvragen van allerlei steunmaatregelen van het Rijk 
maken we extra capaciteit vrij.

Voor maatschappelijke instellingen die problemen ondervinden van de crisis en een groot deel van 
(horeca) inkomsten moeten missen terwijl de vaste lasten doorlopen, wordt de huur die zij betalen 
aan de gemeente voorlopig niet in rekening gebracht. Met alle instellingen (verenigingen, 
dorpshuizen en dergelijke) gaan wij de komende maanden in gesprek om de problematiek goed in 
kaartte brengen. Van daaruit treffen we, waar nodig, maatregelen zoals kwijtschelding, overnemen 
van lasten e.d.

De financiële consequenties van dit pakket maatregelen voor de korte en middellange termijn 
kunnen, los van een aantal pro memorie posten, redelijk worden ingeschat. Er is hiervoor een 
bedrag van C 172.250 nodig om deze uit te kunnen voeren. Het college doet hiervoor een beroep op 
de reguliere posten die in de begroting beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand en 
minimabeleid. Maar ook de post Onvoorzien komt hiervoor in aanmerking. Waar nodig leggen wij 
uw raad bij de Tussenrapportage 2020 een voorstel voor tot wijziging van de begroting. Op deze 
manier kan het college direct handelen en betalingen doen. Overigens zijn deze maatregelen voor 
een groot deel al in gang gezet.

Of de maatregelen voldoende zijn, kan niemand op dit moment inschatten. Niemand weet hoe lang 
de crisis gaat duren. We handelen nu op basis van wat we nu weten. Maar kan op dit moment nog 
niet geen volledig beeld geven. We leven bij de dag en dat zullen we moeten accepteren.

Voor alle hulpvragen voor de lange termijn, waarvan we de impact niet kunnen inschatten, is het 
verstandig een Steunfonds in het leven te roepen. Een steunfonds, wat het college met mandaat 
vanuit de gemeenteraad, kan inzetten om gericht hulp te kunnen bieden, Een steunfonds, wat 
ingezet kan worden als voorliggende voorzieningen (bestaande regelingen zoal bijzondere bijstand 
en minimabeleid), en steunmaatregelen van het Rijk geen soelaas bieden. Voorgesteld wordt voor 
dit steunfonds een bedrag van C 1 miljoen vrij te maken. Dit vraagt de komende tijd om een verdere 
uitwerking en wij zullen u daar nader over informeren.

Een overzicht van alle maatregelen treft u aan in de bijlage.

4. Middelen

Voor de dekking van het steunfonds, waarbij sprake is van inzet van eenmalige middelen, kan geen 
beroep worden gedaan op een reguliere begrotingspost. Er is gekeken naar de mogelijkheid om de 
stelpost voor ambities in de samenleving (die een investeringsruimte van C 15 miljoen bieden) in te 
zetten, maar deze stelpost is pas beschikbaar vanaf 2021. Bovendien gaat het bij deze 
steunmaatregelen en niet om een investering.
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Het ligt dan ook het meest voor de hand voor de vorming van deze reserve een beroep te doen op 
de vrije ruimte in de Algemene Reserve. Onderstaande grafiek geeft aan dat de vrije ruimte in de 
Algemene Reserve van voldoende omvang is om nu een bedrag van C 1 miljoen in te zetten. Op de 
linkeras staat de omvang in miljoenen euro's volgens de begroting 2020.

1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023

——Vrije ruimte AR 

-—Minimumgrens

Hierbij is rekening gehouden met de motie van de raad van 7 november 2019 om een 
minimumniveau te hanteren van C 2 miljoen in de vrije ruimte van de Algemene Reserve.

Ook past dit dekkingsvoorstel in het nieuwe concept financieel afsprakenkader (bijlage bij de 
financiële verordening 212) waarover uw raad oordeelsvormend heeft gesproken in de vergadering 
van 5 maart 2020. Het gaat hierbij om incidentele lasten, waarvoor het is toegestaan een reserve in 
te zetten.

5. Risico's 

Financieel
Er is sprake van inschattingen die voor de korte termijn beter zijn in te schatten dan voor de langere 
termijn, maar toch kan de realisatie fors gaan afwijken, zeker als de crisis langer gaat duren.
Verder kan de crisis op verschillende terreinen leiden tot een opwaartse druk op voorzieningen. 
Bijstand, Jeugdzorg, Kinderopvang, WE, minimabeleid en dergelijke. In hoeverre hiertegenover 
compensatie van het Rijk staat is momenteel niet duidelijk. Er is een verdiepende risicoanalyse 
nodig om de effecten van de crisis op onze begroting in beeld te brengen. Deze analyse wordt 
ingebed in onze planning en control cyclus (jaarstukken 2019 en perspectiefnota 2021).

Juridisch
De overheidsmaatregelen die worden genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus 
hebben een ongekende impact op de economie. Deze impact is voor de Europese Commissie reden 
om soepel(er) om te gaan met staatssteunvraagstukken. De Europese Commissie heeft aangegeven 
dat lidstaten op verschillende manieren staatssteun kunnen toepassen en waar bepaalde steun 
voorheen nog ongeoorloofde staatssteun opleverde, is dit nu in veel gevallen niet zo. Donderdag 19 
maart jl. heeft de Europese Commissie de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning 
van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak vastgesteld, waarmee de Europese 
staatssteunregels versoepeld worden. Deze regeling is vooralsnog geldig tot en met 31 december
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2020. Een toets aan de nu geldende staatssteunregels levert de conclusie op dat instemming met de 
voorgestelde maatregelen geen risico op ongeoorloofde staatssteun zal opleveren.

Organisatorisch
De steunmaatregelen hebben ook gevolgen voor de organisatie. Op basis van dit pakket treffen we 
de maatregelen die nodig zijn, maar binnen de capaciteit die nu beschikbaar is. Het lange termijn 
effect van de crisis op de organisatie zal nog in beeld gebracht moeten worden.

6. Communicatie/Aanpak
Met een speciaal email adres kunnen inwoners, ondernemers en instellingen bij de gemeente 
terecht. Hiervan wordt in het persbericht melding gemaakt.

7. Voorstel
Instemmen met het vormen van een fonds van C 1 miljoen ten laste van de Algemene Reserve.

Hoogachtend, z''
Burgemeester en wethouders van Steenbergen; 
de secretaris, de burgemeester,
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Bijlage

Nr. Omschrijving Maatregel Globale inschatting 
kosten

1 Voedselbank Er voor zorgen dat voorraad van de voedselbank op niveau kan worden 
gehouden. Waar nodig koopt de gemeente in. Dat doen we bij plaatselijke 
ondernemers.

15.000

2 Digitale hulpmiddelen onderwijs Beschikbaar stellen tablets aan gezinnen voor het geven van online onderwijs 16.250

3 Extra schuldhulp Opvangen van de grotere toeloop voor schuldhulpverlening. 20.000

4 Noodmaatregel Broodnood Financiële tegemoetkoming voor de dagelijkse boodschappen, naar alle 
waarschijnlijkheid compensatie vanuit Rijk.Afhankelijk van de gezinssituatie is een 
vast bedrag beschikbaar om wekelijks boodschappen te kunnen doen.

Declarabel bij het Rijk

5 Noodmaatregel Broodnood ZZP Idem voor ondernemers Declarabel bij het Rijk

6 Noodfonds AMW Opvangen sterke toename van vragen AMW en voorkomen van het ontstaan van 
wachtlijsten

45.000

7 Mogelijkheden onderzoeken
voor een app huiselijk geweld

Als gevolg van de maatregelen van het Rijk kan het huiselijk geweld toenemen.
Doel van de app is In vroegtijdig stadium stadium hulp kunnen bieden

pm

8 Verruiming initiatievenfonds 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 van 10.000.

Geen consequenties

9 Procedure vereenvoudigen voor 
het aanvragen van aanvullende 
bijstand

Procedure vereenvoudigen voor het aanvragen van aanvullende bijstand, 
bijvoorbeeld de perssonlijke toelage voor mensen die al lang van een 
minimuminkomen moeten rondkomen.

41.000

10 Uitstel gemeentelijke lasten Uitstel van betaling gemeentelijke lasten (bedrijĮfsmatig) voor OZB, 
afvalstoffenheffing, rioolrecht, reclame- en toeristenbelasting tot 31 augustus
2020.

Brengt vooralsnog geen 
kosten met zich mee.

Betreft uitstel.
11 Huur terrassen niet in rekening 

brengen
Horecaondernemers vanaf dagtekening gedurende 3 maanden vrij van huur van 
gemeentegrond voor hun terrassen te stellen

pm

12 Incasso van gemeentelijke 
facturen

Geen herinneringen sturen aan ondernemers die een bedrag moeten betalen aan 
de gemeente. Dit eveneens voor de periode tot 31 augustis 2020.

Brengt vooralsnog geen 
kosten met zich mee.

Betreft uitstel.
13 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;

pm

14 Terugbetalen marktgelden De leges voor de marktondernemers en standplaatshouders terugbetalen voor 
markten die niet doorgaan.

pm

15 Extra inzet
accountmanagement

Om ondernemers snel en laagdrempelig hulp te kunnen bieden wordt het 
accountantmanagement tijdelijk uitgebreid.

35.000

16 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.

Brengt vooralsnog geen 
kosten met zich mee.

Betreft uitstel.

17 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).

pm

Aanvullen
d

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 ionwoners 
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

** Het is noodzakelijk hier aanvullend onderzoek naarte doen. In eerste instantie naar de behoefte bij de ondernemers zelf. 
Verder moeten de juridische en financiële implicaties goed inzichtelijk worden gemaakt. Past het binnen de regels van 
staatsteun en hoe kunnen we voorkomen dat er een financiële open eind situatie ontstaat.


