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Reactie 1e termijn van het college inzake voorstel Steunpakket 

gemeente Steenbergen Coronacrisis 

Beste leden van de gemeenteraad van onze mooie gemeente en vooral van onze zorgzame en 

creatieve gemeenschap.  

Het is zowel u als ook ons opgevallen hoeveel initiatieven er op dit moment  in onze dorpen 

wijken en straten zichtbaar zijn om de crisis die op ons af is gekomen het hoofd te bieden. 

Opvallend is de saamhorigheid die onze inwoners uitstralen. We doen het samen en zorgen voor 

elkaar. Bovendien beschermen we elkaar door de ontzettend belangrijke richtlijnen en regels van 

het RIVM rondom bijvoorbeeld sociale afstand, het elkaar bezoeken en hygiëne te omarmen en 

in acht te nemen. Het college ervaart dit als hartverwarmend.  

Deze crisis, zoals die zich in korte tijd heeft opgebouwd, heeft vanaf het begin het college en de 

ambtelijke organisatie op scherp gezet. Los van de regionale veiligheidsstructuur is er een lokale 

veiligheidsstructuur die alle mogelijke gevolgen van het virus in kaart brengt, voortdurend bezig 

is met de actualiteit en scenario’s uitwerkt over toekomstige ontwikkelingen. Dit laatste is 

ontzettend lastig omdat de toekomst afhankelijk is van de duur van de maatregelen en de impact 

die deze uiteindelijk op onze samenleving gaat hebben.  

Naast het omgaan met de huidige situatie denkt het college na over wat er mogelijk op ons af 

komt, voor wie dit gevolgen heeft en hoe we de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken en 

hen die het nodig hebben – of het nu gaat om inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers – steunen. Daarbij houden wij nadrukkelijk ook rekening met onze eigen 

(financiële) mogelijkheden en de regelingen die door andere overheden in het leven zijn of 

worden geroepen.  

Van het eerste pakket van de 17 steunmaatregelen heeft u kennis kunnen nemen en zowel uw 

vragen/opmerkingen hieromtrent alsmede de vragen, opmerkingen rondom dit agendapunt, 

worden hieronder beantwoord. Daarbij wordt eerst ingegaan op de specifieke vragen vanuit de 

verschillende fracties. Vervolgens komt een aantal vragen / opmerkingen aan bod die vanuit 

meerdere fracties naar voren zijn gebracht. Afgesloten wordt met een reactie op het door de VVD 

ingediende amendement. 

Gewoon Lokaal! 

Voedselbank 

De intake van de voedselbank hanteert een eigen werkwijze, deze is anders dan de ISD BW 

(intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Wal), om te bepalen of huishoudens in aanmerking 

komt voor een voorziening. De voedselbank bekijkt heel concreet wat er overblijft na aftrek van 

vaste lasten en schulden. Er wordt uitgegaan van een basisbedrag van € 515,- ( voor een 

huishouden van 4 personen). Huishoudens met een inkomen ver boven het sociaal minimum 

maar na aftrek van schulden en lasten of andere omstandigheden uiteindelijk uitkomen onder de 

€ 515,- komen in aanmerking voor een voedselpakket. De doelgroep van de voedselbank is 

derhalve veel groter en staat ook open voor inwoners met een inkomen boven de norm.  Het 

college zet al haar uitvoeringsorganisaties en mediakanalen in om alle inwoners die in de 

problemen dreigen te komen te wijzen op de diverse (nood) voorzieningen en instanties welke 

hulp kunnen bieden.   
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Mantelzorgers 

Het steunpunt mantelzorg heeft vorige week alle jonge mantelzorgers benaderd met informatie, 

zodat zij waar nodig hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Tevens wordt met de overige 650 

mantelzorgers contact opgenomen. Zij ontvangen een nieuwsbrief speciaal voor mantelzorgers 

met tips en het telefoonnummer van het steunpunt.  Vanuit de Wmo en de Jeugdwet wordt er 

structureel contact onderhouden met de inwoners/ gezinnen om de zorgbehoefte goed in beeld 

te houden. Er wordt met veel creativiteit gekeken welke ondersteuning geboden kan worden. 

Soms op afstand middels beeldbellen, soms door samen buiten te gaan wandelen of door toch 

de dagbesteding beperkt open te stellen. Vanuit zorgaanbieders horen we terug dat zij hun 

cliënten goed in beeld kunnen houden en dat mantelzorgers altijd terecht kunnen met vragen en 

zorgen. Ook worden er voor kwetsbare gezinnen soms aanvullende maatregelen genomen zodat 

de thuissituatie toch even ontlast kan worden.  

CDA 

Voedselbank 

Het college kan u garanderen, met de wetenschap van nu, dat de voedselbank de eerste drie 

maanden niet in de problemen komt. Wekelijks is er telefonisch overleg met de coördinator van 

de voedselbank. We ondersteunen de voedselbank vanaf het 1e moment en zullen dit blijven 

doen. De voedselbank wordt momenteel dusdanig goed geholpen door inwoners, ondernemers 

en defensie dat zij deze week zelfs geen ondersteuning nodig hebben van de gemeente 

Steenbergen. Zij hebben meer dan voldoende vlees, vleeswaren, zuivelproducten en groente. Een 

grote militaire oefening is afgelast en 10.000 kilo aan eten is afgeleverd bij de voedselbank. 

Kwetsbare kinderen 

We zijn ons ervan bewust dat cijfers per dag verschillen. Vandaar dat onze korte lijnen in het veld 

intensief worden gebruikt om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en zorgen.  Met 

name in het regionale Veiligheidsteam Brabantse Wal (jeugdprofessionals, Veilig Thuis, 

Jeugdbescherming en Raad voor de Kinderbescherming) valt op dat er geen (aan)meldingen te 

bespreken zijn, anders dan reguliere casuïstiek. Dat interpreteren we niet als dat er geen zorgen 

zijn. Lokaal zijn door de korte lijnen onderwijs-zorg-opvang inmiddels 13 kinderen in aanmerking 

gekomen voor noodopvang. Opvallend is dat er inmiddels ook een keer afwijzend is gereageerd 

op opvang, uit angst voor besmetting. De betrokken jeugdprofessional is in gesprek over nut, 

noodzaak en alternatieven. Steeds opnieuw bekijken en doen we wat nodig is. 

Gemeenschapshuizen 

We hebben iemand in de organisatie vrijgemaakt om in gesprek te gaan met alle 

maatschappelijke instellingen. Dat doen we de komende 3 maanden. Voor elke instelling, ook de 

gemeenschapshuizen. Doel van het gesprek is helder te krijgen tegen welke problemen zij 

aanlopen en welke hulp nodig is. Dat wordt in kaart gebracht. De hulp kan verschillende vormen 

aannemen. Kwijtschelden van huur is een van de opties. Elke instelling is anders, heeft eigen 

corona problemen, Zodra de problematiek in kaart is gebracht, worden criteria opgesteld voor 

het bieden van steun. Met als doel: zorgen dat deze partners niet omvallen.  
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Voor vrijwel alle instellingen wordt de huur voor de komende maanden opgeschort. 

Vooruitbetaalde huur komt slechts in één situatie voor een korte periode (huur april). Mocht dit 

problemen geven bij de instelling, zetten we deze ook even stop. Instellingen ontvangen een 

dezer dagen een brief.  

Wat betreft de legeskosten voor activiteiten die niet doorgaan: als de organisator ervoor kiest het 

evenement te annuleren, worden de legeskosten uiterlijk eind volgende week teruggestort. 

Ondernemers 

Er zijn bij ons vooralsnog geen ondernemers bekend die niet in aanmerking komen voor een 

steunmaatregel vanuit het Rijk.  

Huisartsen 

Er is regelmatig contact met de voorzitter van de Steenbergse huisartsen, Het werkaanbod 

kunnen zij aan. De huisartsen maken momenteel gebruik van een virale en een niet virale ruimte. 

De extra kosten zal het college op zich nemen en heeft deze toezegging al gedaan  (de 

verwachting is echter dat de zorgverzekeraar deze kosten op zich neemt).   

VVD 

Contact met bedrijven c.a. 

Bedrijven contact functionarissen hebben dagelijks / wekelijks contact met de branche 

organisaties. Dit gaat per telefoon en per e-mail. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is 

wordt dit per e-mail / brief gecommuniceerd met de brancheorganisaties en verenigingen.   

Contact met andere organisaties, verenigingen en instellingen 

Hiervoor wordt verwezen naar de reactie op de vraag van het CDA inzake gemeenschapshuizen. 

Dit geldt eveneens voor de andere maatschappelijke instellingen.  

Flexibele uitwisseling van personeel 

Als er inzet nodig is voor de coronamaatregelen wordt eerst de capaciteit benut de we in de 

organisatie op dit moment beschikbaar hebben, alvorens een beroep wordt gedaan op het 

fonds. 

Tablets 

Zoals aangegeven in de beantwoording van de technische vragen, bijlage 3, worden de tablets 

niet geretourneerd aan de gemeente.  

Maatregel 15 inzet extra accountmanagement 

Zoals aangegeven in de beantwoording van de technische vragen, nummer 10, hanteert het 

college als uitgangspunt dat dit inderdaad zoveel mogelijk gebeurt met eigen mensen. Het kan 

echter voorkomen dat er specifieke expertise nodig is.  

D66 

Onderwijs (taalachterstand) 
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Het college geeft uitvoering aan het beleidskader laaggeletterdheid, en bijbehorend 

uitvoeringsprogramma. VVE is hierin nadrukkelijk genoemd. De gevolgen van deze crisis zullen 

we daarin meenemen. 

Onderwijs (kwetsbare groepen c.a.) 

Verwezen wordt naar de reactie op de vraag van de fractie Gewoon Lokaal! over de 

mantelzorgers en van de fractie CDA over de kwetsbare kinderen.  

LEA verslagen 

Het LEA valt onder de uitvoeringstaken van het college. Het college informeert de raadsleden 

graag via een jaarlijkse raadsmededeling over de stand van zaken beleidskader 

laaggeletterdheid. Daarnaast is het college altijd bereid om over onderwijs in gesprek te gaan 

met een fractie of een raadslid. 

Duidelijke regels vooraf 

De steunmaatregelen die het Rijk heeft getroffen steunen allemaal op het principe van 

rechtsgelijkheid. Het kan niet zo zijn dat er met verschillende maten gemeten wordt. Het college 

is voornemens dit principe ook te hanteren bij de lokale steunmaatregelen. Dat betekent dat het 

college eerst goed in beeld brengt wat de vraag is vanuit de doelgroepen en vervolgens criteria 

opstelt voor het beiden van steun.  

Grote bedrijven 

Hiervoor wordt dezelfde lijn gehanteerd. De steunmaatregelen van het Rijk zijn leidend. 

PvdA 

App huiselijk geweld 

De hulpapp bestaat nog niet. Deze moet nog verder ontwikkeld worden. Opnemen in de 

gemeenteapp is nog niet mogelijk. Er is inmiddels breed gecommuniceerd over de informatie 

vanuit het regionaal programma “geweld hoort nergens thuis”. Het CJG Steenbergen heeft alle 

gezinnen die bij hen bekend zijn, een bericht gestuurd met een hulpaanbod, mocht dit gewenst 

zijn. Hier zijn veel positieve reacties ontvangen. Verder staat het CJG in nauw contact met scholen 

over gezinnen die nog niet bij het CJG bekend zijn.  

Verder komt een aantal onderwerpen bij meerdere fracties terug. Hiervoor geeft het college één 

algemene reactie. Deze treft u hieronder per onderwerp aan. 

Initiatievenfonds 

Rekening houdend met de reactie vanuit de verschillende fracties acht het college een verruiming 

van het initiatievenfonds op dit moment niet noodzakelijk. Mocht een initiatief op korte of 

langere termijn het gewenste effect en succes hebben, wordt op dat moment opgeschaald, al 

dan niet met inzet van het steunfonds.  

Gefaseerd toekennen van het bedrag van € 1 miljoen. 

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel en bij de beantwoording van de technische vragen weten 

we op dit moment niet wat er op ons af gaat komen. We zitten midden in de fase van 

inventariseren. Het is dan ook moeilijk om nu een raming te gaan maken van de kosten die 

worden verwacht. Nogmaals: ook wij moeten met 50% van de kennis 100% van de beslissingen 
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nemen. Het gefaseerd toekennen, waarbij steeds vooraf toestemming nodig is van de raad, 

brengt met zich mee dat we de hulp niet effectief kunnen bieden. Daarnaast zitten we in een 

situatie waarbij de mogelijkheden om gezamenlijk te vergaderen zeer beperkt zijn.  

Aan de andere kant begrijpen wij dat uw raad invulling dient te geven aan de kaderstellende en 

controlerende rol. Over de 16 maatregelen, waar sprake is van een collegebevoegdheid, leggen 

wij verantwoording af in de Tussenrapportage 2020. Daarin worden eventuele overschrijdingen, 

gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds.  

Wat het steunfonds betreft stellen wij voor bij elke besteding van € 250.000 te rapporteren aan 

uw raad waaraan het is uitgegeven en de criteria op basis waarvan. Het is vervolgens aan u als 

raad uw controlerende taak op te pakken en middels het Presidium te verzoeken om het 

onderwerp te agenderen.  

Overigens betekent dit dat de administratie zodanig wordt ingericht dat altijd inzicht is in de 

uitgaven en inkomsten die veroorzaakt worden door de coronacrisis.  

Vorming van het fonds ten laste van de investeringsruimte van € 15 miljoen. 

Technisch gesproken kan het niet. Er is geen sprake van een investering in de zin van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Een investering is de aanschaf of vervaardiging van een 

kapitaalgoed (weg, riool, vrachtwagen, gebouw e.d.). 

 

Amendement VVD Steunpakket Coronavirus  

Hiervoor wordt verwezen naar de reactie van het college op het gefaseerd toekennen van het € 1 

miljoen. Dat betekent dat het college het amendement ontraadt.  

  


