
Technische vragen steunmaatregelen Steenbergen

Een aantal vragen komen meerdere keren terug. Er is voor gekozen voor deze vragen één algemeen 

antwoord te geven. Gat geldt voor de onderbouwing van het steunfonds, het initiatievenfonds en digitaal 

onderwijs. 

Nr. Reg.N

r

Fractie Vraag Antwoord

1 20075-

B

CDA Graag ontvangen wij een actueel overzicht van alle regelingen die er al zijn ter ondersteuning van de 

mensen. Wij bedoelen hierbij landelijke regelingen en eventuele provinciale regelingen. We realiseren 

ons dat er dagelijks aanvullende regelingen worden gepresenteerd. Bent u bereid om ons op de hoogte 

te houden van alle regelingen?

In bijlage 1 is een schema opgenomen van alle maatregelen die van Rijkswege / bankensector of anderszins zijn 

getroffen. Ook de steunmaatregelen van Steenbergen zijn hieraan toegevoegd. 

2 20075-

B

CDA Kunt u een onderbouwing geven van het bedragen van 1.000.000 euro. Indien de raad het voorstel 

overneemt dan willen wij graag exact kunnen zien waar dit geld naar toe is gegaan. Oftewel maak een 

grootboekrekening aan waarop de besteding van deze gelden worden afgeboekt.

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

3 20075-

B

CDA Graag ontvangen wij een toelichting op de verhoging van het initiatievenfonds met 5.000 euro tot 10.000 

per initiatief. Heeft u geluiden uit de samenleving dat het huidige bedrag niet toereikend is?

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 4.

4 20075-

B

CDA Hoe schat u de gevolgen in van de huidige crisis voor de algemene uitkering in de komende jaren? Naar mate de coronamaatregelen langer nodig zijn, wordt de te verwachten economische recessie dieper. Hoe 

dit zich vertaald in de algemene uitkering is op dit moment moeilijk in te schatten. De algemene uitkering is 

mede gekoppeld aan de rijksuitgaven. In theorie zou het kunnen dat de algemene uitkering stijgt door 

ondersteunende maatregelen van het rijk. Naar verwachting zullen bepaalde rijksbijdragen echter buiten de 

zogenaamde  'samen trap op, trap af" systematiek worden gehouden en dat betekent dat die geen invloed 

hebben op de groei van de algemene uitkering. Mocht de crisis langer duren dan is het ook mogelijk dat het rijk 

het accres (algemene groei van de algemene uitkering) voor een bepaalde tijd op een bepaald niveau bevriest. 

Maar zoals eerder gezegd blijft het lastig om op dit moment het verloop van de algemene uitkering  in te 

schatten. Voor de lange termijn geven deskundigen (Pauw) aan dat sowieso wel rekening gehouden moet 

worden met een substantieel dalende algemene uitkering (onder meer door de herverdeling van het 

gemeentefonds) maar is nog niet exact duidelijk wat de consequenties zijn voor de gemeenten..

5 20078-

B

D66 Graag ontvangen wij de antwoorden op de vragen omtrent het onderwijs en afstandsleren In de bijlage 3 treft u de complete beantwoording aan van de gestelde vragen. Met de griffier is afgesproken de 

beantwoording integraal mee te nemen in de beantwoording van de vragen over het raadsvoorstel 

Steunmaatregelen. 

6 20078-

B

D66 waarom is er bij de lange termijnvisie geen onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen? Ook voor de lange termijn wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en 

ondernemers. 

7 20078-

B

D66 Hoeveel is het budget van Wij Zijn Traverse Groep uit het raadsvoorstel en wat voor hulp wordt hier 

onder verstaan?

€ 45.000. Aanvullende prestatieafspraak: één centraal punt voor de coördinatie (meldpunt/steunpunt) op de 

diverse initiatieven die vanwege Corona in de kernen ontstaan, één centraal telefoonnummer waar inwoners 

terecht kunnen met vragen en zicht op de ondersteuningsbehoefte van kwetsbare inwoners.

- AMW: waarschijnlijke (sterke) toename van aanvragen Maatschappelijk Werk kunnen na Corona opgevangen 

worden. Hierdoor ontstaan er geen wachtlijsten voor inwoners.

- Hulp app Huiselijk Geweld - inwoners in een vroeg stadium ondersteunen om zelf hulp voor hun problemen te 

zoeken.

8 20078-

B

D66 Zijn er al concrete aanvragen geweest voor het initiatievenfonds? Zo ja, welke zijn dat en wat is het 

gevraagde bedrag?

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 4.

9 20078-

B

D66 Met welke snelheid gaat het terugbetalen van leges aan organisatie/evenementen en markten die leges 

hebben betaald?

Vwb de evenementen worden de leges direct terugbetaald als we vernemen dat de activiteit definitief niet 

doorgaat. Voor wat betreft de evenementen die men verplaatst of waar verplaatsing nog wordt overwogen, 

worden de leges opgelegd of terugbetaald, zodra de wijziging definitief is. Op dit moment wordt in samenspraak 

met organisatoren en andere instellingen en partners zoals het Evenementen Platform geïnventariseerd welke 

evenementen/activiteiten, verplaatst worden/niet doorgaan. Omdat de inventarisatie nog niet is afgerond is er 

nog geen compleet beeld over de exacte hoogte van de terugbetaling. 

Vwb de weekmarkten, is het nog onduidelijk tot wanneer de weekmarkt in aangepaste vorm plaatsvindt. Daarom 

is nog niet exact aan te geven om welk bedrag het gaat. De marktgelden zijn recent (voor de coronacrisis) 

opgelegd voor 2020. Uitgangspunt is dat zodra er meer duidelijkheid is tot wanneer de weekmarkt in aangepaste 

vorm mag plaatsvinden, we over gaan tot restitutie van de marktgelden. Het gaat nu om twee kramen die gezien 

de noodverordening niet aanwezig mogen zijn (1 in Steenbergen en 1 in Dinteloord). 

10 20078-

B

D66 Hoe wordt de extra capaciteit ingevuld om ondernemers bij te staan en de helpende hand te bieden? Is 

dat door middel van een fysiek loket of een mail adres of beide?  

De extra capaciteit wordt ingezet voor accountmanagement en wordt er digitaal actief informatie gedeeld over 

de ontwikkelingen. Dit alles wordt ingezet om de ondernemer compleet en goed te voorzien van informatie over 

de steunmaatregelen van de overheid. Uiteraard geldt hierbij dat eerst de capaciteit wordt benut de we in de 

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

11 20078- D66 Over hoeveel tablets gaat het en voor welke scholen betreft dit? Beantwoording is integraal verwerkt in bijlage 3, onder andere onder nr. 1 en 2

12 20078- D66 Wat gebeurt er met de uitgeleende tablets als de leerlingen weer naar school gaan? Beantwoording is integraal verwerkt in bijlage 3, onder andere onder  nr. 3

13 20078-

B

D66 Hoe worden anderstalige op de hoogte gebracht, bijvoorbeeld EU-werknemers en statushouders? Wat is 

daar de afgelopen periode al aan gedaan?

In zijn algemeenheid wat betreft de coronamaatregelen heeft de gemeente Steenbergen in verschillende talen 

de instructies van het RIVM gecommuniceerd. Er, zijn vertalingen gemaakt in het Pools, Arabisch en Engels. 

Verder is er een brief verstuurd, in opdracht van wethouder Baartmans,  aan alle ondernemers in Steenbergen, 

met daarin het verzoek om hun anderstalige werknemers goed te informeren over de maatregelen van de 

overheid. Bij navraag wordt hier ook veel aandacht aan besteed. Wat betreft de steunmaatregelen specifiek 

wordt er op dit moment een vertaling gemaakt in de drie eerder genoemde talen van de infografic over het 

maatregelenpakket. Die infografic is geplaats in de Steenbergs Courant op 27 maart ( en op 1 april verschijnt in 

de Steenbergse bode en West-Brabander).

De vertalingen worden zo snel als mogelijk op de website geplaatst en worden verspreid in het netwerk van de 

gemeente dat in direct contact staat met EU-werknemers en statushouders.

14 20078-

B

D66 Ook eenmalige initiatieven zonder duurzaam karakter komen in aanmerking voor een bedrag van € 

10.000’. Vraag: graag ontvangen wij voorbeelden van deze soort initiatieven.

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 3.

15 20078-

B

D66 Terugbetalen leges evenementen en terugbetalen marktgelden, deze posten hoeven toch geen p.m. te 

zijn, omdat je toch weet welke evenementen en markten niet doorgaan, dus zodoende weet je wat je 

moet terugbetalen?

Dat wordt op dit moment geinventariseerd. Zie ook de beantwoording van vraag 9.

16 20078-

B

D66 Met de uitstel van gemeentelijke belastingen is het zo dat in een korte periode 2 maal betaald moet 

worden. Kan hier een betere en soepelere betalingsregeling in termijnen voor komen?

Wanneer er aan de hand van uitstel van gemeentelijke belastingen in korte tijd 2 keer betaald moet worden is 

het mogelijk om een soepele betalingsregeling te implementeren voor alle getroffen ondernemers. 

Tevens zou onderzocht kunnen worden of de gemeente de belastingen kunnen kwijtschelden voor de getroffen 

ondernemers en dit bijvoorbeeld financieren uit en noodfonds. Maar dit idee is nog niet nader onderzocht. 

17 20077-

B

GL waarom wordt voor een bedrag van 1 mln euro gekozen? Welke gedachten zit achter de hoogte van dit 

bedrag? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

18 20077-

B

GL kunt u een onderbouwing geven van welke steun activiteiten vanuit dit fonds eventueel gefinancierd 

gaan worden? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

19 20077-

B

GL u geeft aan het steunfonds de komende tijd nader uit te werken. Op welke termijn heeft u dit nader 

uitgewerkt? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

20 20077-

B

GL o.b.v. welke kader (regels/randvoorwaarden) worden steunaanvragen vanuit dit fonds getoetst en 

toegekend aan de aanvrager? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

21 20077-

B

GL u wilt de bijdrage initiatievenfonds verhogen van 5000 naar 10.000 euro. Waarom is de huidige 5000 

euro niet voldoende? En heeft u voorbeelden van initiativen die meer dan 10.000 euro rechtvaardigen? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 4.



Nr. Reg.N

r

Fractie Vraag Antwoord

22 20077-

B

GL We lezen dat de er meer mankracht nodig zijn binnen de organisatie. Hoe zit dit bij de ISD? Komen hier 

ook (tijdelijk) meer medewekers, zo ja hoeveel, zo nee, waarom niet? 

Vooralsnog is de capaciteit toereikend. We monitoren heel nadrukkelijk of er opgeschaald moet worden. De ISD 

prioriteert en dat betekent dat andere reguliere activiteiten voorlopig  op een lager pitje worden gezet. Zo 

worden bijvoorbeeld sociaal rechercheurs en medewerkers van het Werkcentrum nu voor de uitvoering van de 

TOZO-regeling ingezet.

23 20077-

B

GL Hoe denkt het college over de komende aanbestedingsprocedures m.b.t. lokale ondernemers? Gunnen 

we nu eerst onze lokale ondernemers het werk, al dan niet meerdere inschrijvers en marktconform, 

maar wel lokaal/gemeente Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Binnen de grenzen van dit beleid hebben 

wij de laatste weken vele kleine opdrachten gegund aan lokale ondernemers. Deze handelwijze wordt de 

komende tijd voortgezet. 

24 20077-

B

GL De inning van huur gemeentegrond m.b.t. de terrassen wordt met 3 maanden stilgelegd. Als de crisis 

langer duurt,wordt deze termijn dan bijgesteld? Wellicht komen er diverse richtlijnen waardoor 

optimalisatie exploitatie niet volledig is. Wat voor bedrag is er mee gemoeid als er in geheel 2020 geen 

terrashuur wordt gerekend 

Het innen van de huur m.b.t. de terrassen gaat per seizoen en niet per kalenderjaar, het seizoen 2020 loopt van 1 

mei 2020 t/m 30 april 2021. De totale terrashuur voor seizoen 2020 bedraagt  € 19.904,27. Indien de crisis langer 

duurt zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de termijn bij te stellen. 

25 20077-

B

GL Uitkeringen van rijksregelingen mbt de 4000 euro regeling zijn nog niet ontvangen. Is het college bereidt 

om een renteloze lening aan te gaan waardoor bedrijven, organisaties en verenigingen in acute 

geldnood zitten, direct geholpen worden? 

Op deze vraag wordt eveneens ingegaan in bijlage 2. 

26 20077-

B

GL Hebben we zicht op/oog voor mensen die niet in aanmerking komen voor deelname aan de 

voedselbank, maar momenteel in de financiële problemen komen als gevolg van de corona-crisis. 

Bijvoorbeeld doordat zij hun baan kwijt zijn geraakt of minder inkomsten ontvangen? 

De voedselbank heeft intake procedure niet aangepast wat betekent dat iedereen die in de financiele problemen 

zit een beroep op hen kan doen.

27 20077-

B

GL P. 2 kopje “4. Middelen”. Hier wordt tav het Steunfonds een onderscheid gemaakt tussen 

“steunmaatregelen” en investeringen. Dit onderscheid is wat mij/ons betreft een gekunsteld 

onderscheid. De maatregelen die met behulp van het Steunfonds worden getroffen hebben ons inziens 

/m.i. zeker ook een investeringskarakter, in ieder geval ook wanneer daarmee ter overbrugging – dus 

tijdelijk- onze MKB ondernemers worden ondersteund. M.a.w. het (tijdelijk) overeind houden van de 

Steenbergse middenstand en ander mkb, en zeker de gezonde delen ervan, valt wat mij betreft absoluut 

onder de “stelpost voor ambities in de samenleving”. Is het daarom niet beter om het steunfonds te 

voeden vanuit de investeringsruimte van 15 miljoen euro, en niet vanuit de Algemene Reserve? 

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is de stelpost voor ambities in de samenleving pas in 2021 beschikbaar. 

Daarom wordt voorgesteld nu de Algemene Reserve in te zetten. 

28 20077-

B

GL Bijlage nr. 1. Supermarkten ondervinden gelukkig weinig of geen nadelige (en zelfs positieve) gevolgen 

van de crisis rondom het Cvirus. De aanvoerlijnen van voedsel naar Voedselbanken lopen gewoonlijk 

vanaf grote agrarische ondernemingen (bv restanten glastuinbouw e.d.), veilingen en groothandel in en 

nabij onze regio (The Greenery, Bakker Barendregt). Volgens onze informatie bestaan er bij deze 

bronnen geen tekorten, eerder overschotten, en er wordt ook nog voedsel doorgedraaid of voor 

bodemprijzen verkocht. Voedselbanken dienen wat ons betreft de genoemde aanvoerlijnen te blijven 

gebruiken. Lukt dat in bijzondere gevallen echt niet dan heeft het onze voorkeur om als gemeente 

voedselproducten tbv de Voedselbank te betrekken bij de kleine middenstand (marktkooplui, bakkers, 

kaas- en groenteboeren, kleine dorpswinkels etc). Producten van grote supermarkten zijn vooral welkom 

wanneer ze aan de Voedselbank worden weggegeven of tegen absolute bodemprijs worden verkocht). 

Kan het college zich hierin vinden? 

Wekelijks dan wel dagelijks heeft de gemeente Steenbergen contact met de voedselbank. Tijdens dit contact 

worden de aanvoerlijnen en de voorraad besproken. Daar waar producten schaars of te kort zijn wordt de kleine 

middenstand aangesproken om tegen vergoeding producten te leveren. Vanuit de ZLTO afdeling Steenbergen / 

Bergen op Zoom zijn er afgelopen week 45 pakketten met  aardappelen, uien en wortels gedoneerd aan de 

voedselbank. Momenteel hebben de hulpbehoevende voldoende aardappelen, wortels en uien. Mocht deze 

voorraad op raken dan is de gemeente bereid om met de agrarische sector afspraken te maken m.b.t. leveren 

van producten tegen vergoeding. Uiteraard worden de voedselproducten tbv de voedselbank door de gemeente 

Steenbergen ingekocht bij lokale ondernemers zoals afgelopen week bij de lokale poelier.

29 20077-

B

GL Bijlage nr. 2 Digitale hulpmiddelen onderwijs. Graag een nadere toelichting. Voor wie zijn de genoemde 

tablets precies bedoeld, leerlingen basisschool, middelbaar onderwijs of beiden? Zijn de genoemde 

middelen aanvullend op het onlangs landelijk door minister Slob aan onderwijsbesturen beschikbaar 

gestelde bedrag van 2,5 miljoen? En aanvullend op de regeling stichting Leergeld? Maw gaat het hier om 

echt extra gemeentelijke gelden uit eigen middelen en is het genoemde bedrag dan gebaseerd op 

aanvragen en verzoeken van de scholen? Gewoon Lokaal! zou dergelijke steun vanuit de gemeente 

toejuichen! 

Beantwoording is integraal verwerkt in bijlage 3 onder andere onder nr. 2 en 3

30 20077-

B

GL Bijlage nr. 9. Deze maatregel beschrijft de vereenvoudiging van de procedure om aanvullende bijstand 

aan te vragen, kosten 41.000,-. Wat wordt hier bedoeld? Betreft het louter een procedure-

vereenvoudiging of toch een versoepeling van de voorwaarden, en indien dat laatste hoe worden de 

voorwaarden dan versoepeld? 

Inplaats van het verstrekken van de inkomenstoeslag op aanvraag wordt deze enig moment ambtshalve (druk op 

de knop zonder aanvraag) verstrekt. De verwachting is dat er 100 inwoners meer gebruik gaan maken van de 

regeling en dat er in totaal  € 171.000 mee is gemoeid waarvan €130.000 is gedekt vanuit het budget 

armoederegelingen.

31 20077-

B

GL Landelijk wordt momenteel overwogen om de lokale en regionale kranten te ondersteunen. Deze 

(papieren) kranten hebben wat ons betreft een belangrijke rol in de nieuwsvoorziening in het algemeen 

en in het functioneren van de lokale democratie in het bijzonder. Gewoon Lokaal! is benieuwd op welke 

manier de gemeente Steenbergen de lokaal-regionale pers in deze moeilijke (advertentie-arme) tijd kan 

helpen overbruggen (incl de in de gem. Tholen gevestigde krant “De Westbrabander”). 

  

De afdeling communicatie en het kabinet van de gemeente Steenbergen hebben de afgelopen weken wekelijks 

extra pagina's ingekocht bij lokale media om hen op die manier ook financieel te steunen. Die extra pagina's zijn 

hard nodig om ervoor te zorgen dat de inwoners van Steenbergen goed geïnformeerd blijven en daarnaast 

berichten van de burgemeester kunnen lezen die hen tot steun kan zijn. Daarnaast hebben wij veelvuldig contact 

met de uitgevers om te overleggen hoe wij hen kunnen helpen.

32 20078-

B

D66 Wij missen in het voorstel beleidsuitgangspunten en criteria: aan wie en welke groepen wordt er 

middelen uitgekeerd? 

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

33 20078-

B

D66 Er is al een vraag gesteld over welke initiatieven zonder duurzaam karakter er zijn, maar een 

vervolgvraag hierop: wat is hier eigenlijk de achterliggende gedachte achter? Waarom niet alleen 

duurzame initiatieven.

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 4.

34 20079-

B

D66 Is het niet beter het verstrekken van tablets uitsluitend via de scholen te laten lopen ? Die weten immers 

na 2 weken digitale lessen en ondersteuning, waar de gebreken/hiaten zijn. Direct tablets verstrekken 

aan leerlingen/ouders zelf zou ik niet doen, oncontroleerbaar. De scholen moeten nu intussen weten bij 

welke gezinnen de problemen zijn. Verstrek de tablets dus aan de scholen om die ze gepast aan 

leerlingen te verstrekken die er geen hebben. Later misschien na de crisis weer innemen of tegen 

speciale voorwaarden laten houden ?

Beantwoording is integraal verwerkt in bijlage 3 onder andere onder nr. 1

35 20079-

B

D66 Extra inzet accountmanagement € 35.000,-- ?  Begrijpelijk dat er in deze crisis meer handjes nodig 

kunnen zijn voor extra ondersteuning. Maar is deze niet te halen uit die groep medewerkers die doordat 

bv het Gemeentehuis bijna volledig is gesloten minder werkzaamheden hebben, wij denken dan aan 

baliemedewerkers, sportcoaches of andere amtenaren waar nu wat werkzammheden wegvallen?

In eerste instantie doen we inderdaad opschalen met gebruik van bestaande capaciteit Dit is nu aan de hand. 

Echter zullen de economische gevolgen voor ondernemers nog lang door lopen en daarmee mogelijk extra 

aandacht (en dus capaciteit) vereisen van onze accountmanagers. zoals nu gebeurd. De middelen zijn nodig om 

in te kunnen spelen op de groei van het aantal vragen, eventuele langdurige verhoging van de werklast op 

accountmanagement en het verslimmen van het systeem.

36 20079-

B

D66 Zoals bekend zijn er ook landelijke mogelijkheden tot ondersteuning.

    Vraag:  moeten eventuele gedupeerden daar eerst gebruik van maken ?

                 kunnen zij van daarnaast ook van eventuele regelingen van ons fonds gebruik maken ?

                 komen er duidelijke spelregels/richtlijnen wanneer en hoe men voor Gemeentelijke 

ondersteuning is aanmerking komt ?

Dit vind ik echt noodzakelijk, uiteraard moeten we met zijn allen schouder aan schouder staan deze crisis 

te overwinnen maar duidelijke regels zijn echt noodzakelijk anders wordt het chaos m.i. en niet te 

overzien.

Een voorbeeld: man valt als ZZP-er of kleine winkelier o.i.d. zonder inkomsten, maar zijn vrouw heeft een 

goedbetaalde baan in het bedrijfsleven. Hieruit voortvloeiende vraag:

Komt gezin in aanmerking voor ondersteuning, terwijl het waarschijnlijk niet nodig is ?

Of geld het principe gelijke monniken gelijke kappen ?

Dus wij opteren voor duidelijke heldere regels in deze.

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.



Nr. Reg.N

r

Fractie Vraag Antwoord

37 20079-

B

D66 is het college van plan om een soort commissie van beroep in te stellen wanneer er verschil van mening 

tussen aanvrager en Gemeente ontstaat ?

Wanneer men een bepaalde aanvraag in het kader van de steunmaatregelen kwalificeert als aanvraag in de zin 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) – wat waarschijnlijk zo zal zijn –, volgt op deze aanvraag een 

beschikking. Tegen een beschikking staat bezwaar en beroep open. Dus als een aanvrager het niet eens is met 

bijvoorbeeld een afwijzende beschikking, staan er voor deze aanvrager rechtsmiddelen open. De mogelijkheid 

bestaat om voor de behandeling van deze bezwaren een commissie in het leven te roepen. Echter heeft dit niet 

de voorkeur, gelet op de tijdsdruk en de stappen die genomen moeten worden om een nieuwe commissie in het 

leven te roepen (de commissie zal bij verordening ingesteld dienen te worden). Het heeft daarom de voorkeur 

om, indien er bezwaren ontvangen worden, deze voor te leggen aan onze (reeds bestaande) 

bezwaarschriftencommissie (algemene kamer)/kamer voor sociale aangelegenheden van de commissie 

bezwaarschriften Bergen op Zoom (ISD Brabantse Wal). Wanneer deze commissies overbelast dreigen te geraken 

door een enorme aanwas bezwaren, kan overwogen worden om een nieuwe commissie in het leven te roepen. 

38 20080-

B

D66 1 mln is een bedrag, is er inzage of overleg geweest met vergelijkbare Gemeenten kwa inwonertal hoe 

deze hier mee omgaan ?

Voor het pakket aan steunmaatregelen heeft afstemming plaatsgevonden met de regiogemeenten (op Brabantse 

Wal niveau). Voor het steunfonds van € 1 miljoen heeft geen afstemming plaatsgevonden. Hierbij is wel gekeken 

naar de wijze waarop de gemeente Breda hieraan invulling heeft gegeven. 

39 20080-

B

D66 Is het wettelijk toegestaan om de geleende middelen voor de post ambities in de samenleving (15 milj). 

te storten in de algemene reserve?

Nee dat is helaas niet mogelijk. De post die is opgenomen voor ambitiues in de samenleving is pas vanaf 2021 

inzetbaar. Het is niet toegestaan hier een voorschot op te nemen. 

40 20081-

B

PvdA Gemeenten zullen volledig worden gecompenseerd als zijn zzp’ers ondersteunen, o.a. m.b.t. bijstand, 

bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers). Is 

het college van mening dat er hier bovenop nog extra geld voor de zzp’ers nodig is, dus op 

betalingsregelingen na? 

Het is belangrijk vinger aan de pols te houden en te monitoren of inderdaad een vangnet met noodmaatregelen 

zoals bijstand, bedrijfskapitaal, de TOGS en de TOZO voldoende zal zijn. Dat is nu niet te voorspellen.

41 20081-

B

PvdA Ondernemers in getroffen sectoren (denk aan horeca, kappers, schoonheidsverzorging, sport en cultuur) 

worden via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren geholpen vanuit het Rijk. Echter, dan 

mag men geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hoe zit dit bijvoorbeeld voor kappers en 

schoonheidssalons, kunnen zij toch extra ondersteuning ontvangen? Ze moeten namelijk wel 

energievoorschotten blijven betalen, en de extra bedrijfsruimte op hun woonadres is (via huur of 

hypotheek) nu eenmaal niet gratis?

Het klopt dat kappers en schoonheidssalons buiten de TOGS regeling vallen indien zij een fysieke vestiging op 

het woonadres hebben gevestigd. Het RVO heeft dit zo besloten, wel moet daarbij vermeld worden dat het RVO 

de regeling blijft updaten en verruimen, waardoor het mogelijk is dat in de toekomst deze doelgroep wel 

opgenomen kan worden in de TOGS. De ondernemers welke buiten de TOGS vallen kunnen een beroep doen op 

de TOZO regeling welke aangevraagd kan worden bij de ISD Brabantse Wal. 

42 20081-

B

PvdA Vanuit het kabinet wordt er voor flexwerkers en mensen met nulurencontracten vooralsnog alleen over 

betalingsregelingen gesproken (de NOW). Anders dan zzp’ers kunnen zijn hun inkomen niet aanvullen 

tot het sociaal minimumloon, maar vallen zij terug in de bijstand. Is preventieve schuldhulpverlening 

hiertoe voldoende? Of moet er meer gebeuren? 

De  Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is ook van toepassing op de 

loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, flexwerkers en 

personeel met een nulurencontract.  Ook kunnen zij voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een 

tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel 

te hoeven laten gaan.  Indien een werkgever  geen gebruik maakt van de NOW en het personeel geen of 

onvoldoende inkomen heeft zal de ISD BW vanuit de bijstand het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum. 

Voor degene die in acute financiële problemen komen door het wegvallen van inkomen staat  de noodmaatregel 

broodnood klaar tot de uitkering is opgestart.  De beoordeling van de aanvraag wordt gedaan op basis van eigen 

vermogen-check door klantmanagers, inkomensspecialisten en uitkeringsbeheer gezamenlijk. Telefonisch wordt 

de aanvraag gecontroleerd door middel van een checklist. De weekbedragen zijn als volgt:

• Gehuwden (met en zonder kinderen):  € 100,-

• Alleenstaande ouders:    € 100,-

• Alleenstaanden:    €  70,-

43 20081-

B

PvdA Bent u bereid om z.s.m. bijzondere, expliciete, aparte en doorlopende bekendheid te geven aan 

preventieve schuldhulpverlening? Dit was overigens ook al een opdracht vanuit een door de PvdA 

ingediend initiatiefvoorstel.

Ja het college is hier momenteel mee bezig.   Er is momenmteel al overleg met team communicatie hoe dit onder 

aandacht van inwoners te brengen. Ook zal per direct elke twee weken een  (digitale) regietafel in worden gezet 

om geldproblemen/huisuitzetting (mede) als gevolg van economische schade te ondervangen.

44 20081-

B

PvdA

In Rotterdam versoepelt men de bijstand voor risicogroepen: jongeren werken vaak met flexcontracten. 

Zo kan bijstand gelijk, i.p.v. na een maand worden toegekend. Is dit ook mogelijk voor onze gemeente? 

Zie beantwoording vraag 42. 

45 20081-

B

PvdA Tussen de VNG het Ministerie van OCW is de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen 

opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden. Op welke manier geeft de gemeente 

Steenbergen hier invulling aan?

Beantwoording is integraal verwerkt in bijlage 3.

46 20081-

B

PvdA Op welke manier gaat de gemeente Steenbergen volwassenen die normaal begeleiding krijgen en het nu 

zonder begeleiding moeten stellen ondersteuning bieden?

De Brabantse Wal gemeenten staan in nauw contact met de gecontracteerde zorgaanbieders voor Wmo 

dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Gemeenten hebben de wettelijke 

opdracht om continuïteit van zorg en ondersteuning onder alle omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de 

coronacrisis - te waarborgen. Veel aanbieders zijn  genoodzaakt om bepaalde vormen van ondersteuning op een 

aangepaste wijze vorm te geven. We zien hierin veel creativiteit van zorgaanbieders; men probeert op allerlei 

manieren cliënten toch die hulp te bieden die ze echt nodig hebben. Er is altijd sprake van maatwerk; 

zorgaanbieders treden in overleg met de cliënt en/of hun naasten om afspraken te maken over (aangepaste) 

ondersteuning. 

De meeste zorgaanbieders hebben hun dagbestedinglocatie gesloten. In plaats van het bieden van  

groepsbegeleiding worden huisbezoeken afgelegd of hebben de begeleiders contact via de telefoon of middels 

beeldbellen. Dagbestedinglocaties die nog wel geopend zijn, in die gevallen vaak beperkt opengesteld voor de 

meest kwetsbare cliënten, nemen hierbij de RIVM richtlijnen in acht.

Individuele begeleiding wordt door veel aanbieders – indien mogelijk – telefonisch of middels beeldbellen 

gedaan. Bij kwetsbare cliënten worden wel huisbezoeken afgelegd; een aantal zorgaanbieders probeert in die 

gevallen in de buitenruimte af te spreken.

Huishoudelijke ondersteuning wordt (in beperkte mate) voortgezet om vervuiling te voorkomen. Indien cliënten 

geen hulp wensen te ontvangen (uit angst voor besmetting) wordt contact opgenomen met cliënten om 

afspraken te maken om de ondersteuning te continueren. Zorgaanbieders bespreken het belang van een goede 

hygiëne in de woning en bieden aan om in ieder geval wekelijks te blijven zorgen voor het sanitair, de keuken, 

een schoon bed, stofzuigen en dweilen. Periodieke taken worden indien mogelijk uitgesteld. Medewerkers 

blijven op minimaal 1,5 meter afstand van de cliënt. Indien mogelijk verblijven medewerker en cliënt tijdens de 

werkzaamheden niet in dezelfde ruimte. Dat stelt veel cliënten gerust. Daarnaast ondersteunen medewerkers de 

cliënten op andere manieren, bijvoorbeeld hulp bij de dagelijkse boodschappen als cliënten het niet op andere 

wijze geregeld krijgen, of helpen ze cliënten om met hun (klein)kinderen te kunnen (beeld)bellen.

47 20081-

B

PvdA Het initiatievenfonds kon toch al tot 10.000 euro worden benut met instemming van het college? Komen 

er zo veel aanvragen binnen dat dit niet meer goed te keuren is door de portefeuillehouder (en dat het 

dus bij de ambtenaar moet komen te liggen)? Welke aanvragen zijn er tot nu toe binnengekomen en wat 

verandert dit voorstel nu precies?

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 4.



Nr. Reg.N

r

Fractie Vraag Antwoord

48 20081-

B

PvdA Waarom moet er een aparte app komen voor meldingen betreffende huiselijk geweld? Is het niet 

handiger om die functionaliteit in de gemeente-app op te nemen? Graag verduidelijking. Dat scheelt 

kosten, maar belangrijker is dat de mensen in nood direct makkelijk om hulp kunnen vragen. Alles via 

één kanaal: de gemeente. Ondersteunt het college dit uitgangspunt?

Door de Corona maatregelen zijn er vanwege het vele thuiszitten landelijk en lokaal signalen over onrust thuis en 

mogelijk huiselijk geweld.  Er is nagegaan of de invoering van de hulpapp.nl voor de gemeente Steenbergen 

wenselijk is. De Hulpapp.nl is een initiatief uit de regio Zaanstreek-Waterland. De app blijkt echter nog in 

ontwikkeling. De vraag naar coördinatie voor de mogelijke verdere  uitrol in West-Brabant is neergelegd bij de 

programmaleider regionaal Programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).  De hulpapp blijkt een plek waar 

allerlei informatie te vinden is over (preventie van) huiselijk geweld en is bedoeld voor een brede groep. Omdat 

er vanuit het programma GHNT een nieuwsbrief met soortgelijke  informatie naar gemeenten is verstuurd, is 

deze informatie op de CJG Steenbergen site gezet en wordt deze info van hieruit breed bekend gemaakt bij de 

diverse doelgroepen:

Doelgroepen

- Primaire doelgroep; kinderen, ouders

- Intermediaire doelgroep: jeugdprofessionals, jongerenwerkers, scholen

Ouders           

- Informatie sturen via

- Website en facebook CJG

- Website  (link naar CJG) en facebook Gemeente  (delen posts van CJG)

- Korte oproep gemeentelijke informatiepagina volgende verwijzing naar website CJG

Kinderen direct

- Bericht CJG website over kindertelefoon

- Instagram gemeente – kindertelefoon

- Via scholen wordt gevraagd door het CJG aan leraren extra aandacht te besteden aan het contact tussen leraren 

en kinderen en zorgen of signalen te delen met het CJG

49 20083-

B

VVD Graag ontvangen wij een financiële onderbouwing voor het bedrag van 1 miljoen Euro, met daarbij ook 

de tijdsplanning van besteding?

Deze vraag komt bij de meeste fracties terug. Verwezen wordt naar de algemene beantwoording in bijlage 2.

50 20083-

B

VVD In het voorstel wordt gesproken over de betalingstermijn verkorten, hoe lang bedraagt de gemiddelde 

betaaltermijn momenteel?

Normaal gesproken hanteren we de termijn in de factuur van de ondernemer. Echter, nu worden deze 

betalingen sneller gedaan. In de praktijk komt het erop neer dat de ondernemer, na goedkeuring van de factuur, 

1,5 week eerder de betaling tegemoet kan zien.


