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Vanavond zijn wij als het benodigde quorum van onze gemeenteraad bijeen om te spreken
over het steunpakket Coronavirus gemeente Steenbergen.
Hoe kan de wereld binnen twee maanden volledig veranderen. In februari vierden velen van
ons nog carnaval, waren op vakantie of bezochten familie of vrienden. We gingen uit, gingen
sporten en werkten veelal met collega’s samen bij onze werkgevers. Onze kinderen gingen
naar school, gingen sporten of bij vriendjes op bezoek.
Wat er in China gebeurde was ver weg en zou ons toch niet bereiken.
Hoe anders is het vandaag, bijna 11000 aangetoonde besmettingen, volle IC’s in de
ziekenhuizen, en een schrikbarend aantal doden van inmiddels meer dan 1000 van onze
Nederlandse inwoners.
Een wereldwijde pandemie waar wij ook in Nederland niet van gespaard blijven. Met als
gevolg een grote sociale en economische ontwrichting van onze gehele samenleving.
En dit raakt iedereen voorzitter.
En uiteraard dienen er dan maatregelen genomen te worden. Binnen Europa, in Den Haag
binnen onze provincie maar ook zeker binnen de gemeentes. Allereerst op medisch en
zorggebied, een enorme opgave voor iedereen die hier iedere dag mee bezig is en dit niet
zomaar voor een paar weken zoals het zich nu aan laat zien. Daarnaast worden er om
bedrijven, inwoners, verenigingen en instellingen te redden enorme hulpfondsen en
financiële reddingsboeien toegeworpen.
Als bestuurders van onze gemeente kunnen wij onze inwoners, bedrijven en verenigingen
niet in de kou laten staan en de andere kant opkijken.
Ons College heeft hier dan ook direct op gereageerd en de nodige maatregelen genomen.
Daar is alle waardering voor. Als VVD hebben we al direct aandacht gevraagd voor de
financiële positie van bedrijven en verenigingen binnen onze gemeente en wij zijn dan ook
verheugd dat er vrij direct contact opgenomen is met de brancheorganisaties of met
bedrijven of vertegenwoordigers van verenigingen persoonlijk. Want onze bedrijven en
verenigingen zijn de ruggengraat van onze samenleving en zorgen samen met al onze
inwoners voor cohesie binnen diezelfde gemeente. Ook zien we vanuit de bevolking allerlei
mooie initiatieven ontstaan, spontaan en liefdevol, met oog voor de medemens en al de
lagen in onze samenleving hebben aandacht van ons bestuur En zo hoort dat ook.
Hoe verloopt het contact momenteel met de bedrijven of de brancheorganisaties en de
verenigingen?

Hoe verloopt het contact met andere organisaties, verenigingen en instellingen?
Hebben zich veel bedrijven aangemeld voor financiële regelingen zoals door de VVD is
gevraagd?
Wat is de opvolging van deze aanvragen?

Extra financiële bijdragen burgerinitiatieven zet de VVD wel vraagtekens bij, moeten alle
initiatieven financieel ondersteund worden? Het initiatievenfonds en de definitie hiervan is
toch iets geheel anders dan de initiatieven die nu ontplooid worden om elkaar sociaal en
geestelijk bij te staan.
In deze moeilijke tijd (misschien anders ook wel) wordt van ons allemaal gevraagd elkaar
zoveel mogelijk bij te staan. De VVD vraagt zich dan ook af of er tegenover mooie
initiatieven, waar we er gelukkig ook al velen van zien, die spontaan ontstaan en soms grote
navolging vinden altijd een financiële vergoeding behoort te staan. In deze situatie wordt
van mensen verwacht dat ze iets voor elkaar doen, meer dan anders. Waarom deze
initiatieven niet achteraf belonen, via een presentje, een bos bloemen of een diner bon,
voor als de restaurants weer opengaan. Daar steun je ook de plaatselijke ondernemers mee.
Wat vindt de PH van deze suggestie?
Kan de PH anders een voorbeeld geven van een initiatief wat wij financieel zouden moeten
steunen?

Voorzitter, van onze gemeente wordt net als van ieder bedrijf enorm veel gevraagd. De VVD
wil dan ook haar waardering uitspreken voor iedereen binnen onze organisatie die zich
inspant om in deze crisis, de tent draaiende te houden en daarnaast oplossingen, regelingen
en maatregelen bedenkt en uitvoert zodat onze inwoners zich gesteund voelen in deze
moeilijke periode.
Wij kunnen ons voorstellen, dat naast een aantal nieuwe taken die erbij komen , er ook voor
onbepaalde bepaalde werkzaamheden niet gedaan kunnen worden, waardoor er op
afdelingen minder werk is.
Proactief hieraan werken is beter dan reactief.
Is er een flexibele uitwisseling van personeel binnen de afdelingen zodat daar waar meer
mensen nodig zijn, eerst gekeken wordt naar invulling vanuit de eigen organisatie?

Omschreven maatregelen
Maatregel 2
Worden de tablets in bruikleen gegeven, zodat ze na deze crisis weer terugkomen?
Maatregel 11/13/14

De VVD vindt het vanzelfsprekend dat vergoedingen voor gemeentelijke voorzieningen die
niet gebruikt kunnen worden of niet door kunnen gaan geen vergoeding hoeft worden te
betaald.
Maatregel 15
De VVD vraagt zich af of er binnen onze eigen organisatie niemand is die deze taak op zich
kan nemen, zeker omdat er snel gehandeld dient te worden en onze eigen mensen beter
bekend zijn met onze bedrijven?

Mbt tot het steunfonds van 1 miljoen
Uiteraard hoopt de VVD dat deze crisis snel opgelost zal zijn, maar zodra het virus weg is zijn
zeker niet alle problemen voorbij. Door de ontstane economische malaise en de daarmee
hoogstwaarschijnlijk toenemende werkloosheid en afnemende liquiditeit bij bedrijven zal
ook hierna nog ondersteuning nodig zijn.
Daarom is het instellen van een steunfonds naar de mening van de VVD een goede zaak.
Wel wil de VVD graag een vinger aan de pols houden wat betreft de bestedingen vanuit dit
fonds. Daarom wil de VVD voorstellen dat als wij besluiten een fonds te maken van 1 miljoen
Euro dit opgeknipt wordt in 4 delen en dat iedere keer bij het bereiken van de limiet van
250.000 Euro de raad op korte termijn geïnformeerd wordt door middel van een overzicht
van de bestedingen met de bedragen. En dat daarnaast een overzicht verstrekt wordt over
de te volgen maatregelen met kosten in de volgende periode.
Voorzitter, denk niet dat wij hierdoor op de rem willen staan.
Integendeel. Ons motto is: “als je strak op de centen zit, wordt de geboden hulp alleen maar
effectiever!”.
Tot slot stelt de VVD voor dat het geld wij nu voor deze hulp-operatie voteren, in mindering
zal worden gebracht van de door het college voorgestelde investeringsruimte van € 15
miljoen. Immers, ons geld groeit niet aan de bomen.
U zult nu ongetwijfeld zeggen dat dat twee verschillende begrotingsposten zijn, maa r dat
noem ik “een boekhoudkundige werkelijkheid”.
Als wij voor een grote onverwachte uitgave worden gesteld, dan moeten wij ergens anders
op bezuinigen. Graag dit voorstel meenemen bij de komende perspectiefnota.
Nogmaals: ons geld groeit niet aan de bomen!
Vraag vanuit de VVD naar de andere fracties en de PH is dan ook hoe zij in dit voorstel staan?
Tot slot willen wij opmerken dat wij uiterst positief staan in de tot nu toe genomen
maatregelen en dat wij uiteraard onze organisatie en alle medewerkers heel veel succes
wensen in de aankomende tijd.
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