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Onderwerp: Rapportage middellange termijn aanpak effecten coronavirus

Steenbergen; 28 mei 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Het is duidelijk dat de impact van de coronacrisis fors zal zijn. Het kabinet spreekt zelfs van de grootste 
crisis die Nederland doormaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. De gehele samenleving wordt geraakt. U 
als gemeenteraad van gemeente Steenbergen heeft een steunfonds opgericht om de gevolgen van de 
crisis te beperken voor de samenleving van de gemeente en daar steun te bieden waar nodig. In tussen 
gaat de crisisfase over naar een transitiefase. In deze fase ontstaat de natuurlijke ruimte om stil te staan 
bij de middellange termijn veranderingen en gevolgen en waar mogelijk ook voor de langere termijn.

Bijgaand rapport geeft een doorkijk van deze middellange termijn effecten van het virus. En beantwoord 
vragen over: Welke gevolgen zien we? Wat zijn de landelijke maatregelen? En wat gaat de gemeente 
doen (met gebruik van het steunfonds)? Bijgaande rapportage: Aanpak effecten coronavirus 'een 
middellange termijn aanpak effecten coronavirus en een perspectief naar de toekomst! ontvangt u ter 
informatie. Per domein/ beleidsveld wordt een beeld gegeven van de huidige stand van zaken en de 
daarop ingestelde landelijke maatregelen. Vervolgens wordt stil gestaan bij enkele uitgangspunten en 
daaruit voorvloeiende maatregelen met een financiële door vertaling.

U wordt voorgesteld de rapportage voor kennisname aan te nemen en tijdens de beraadslagingen van 
de perspectiefnota te behandelen.

2. Overwegingen
Ondanks dat de coronacrisis veel onzekerheden kent is met bijgaande rapportage een integraal totaal 
beeld gegeven van de ontwikkelingen rondom de gevolgen van het virus en welke landelijke 
maatregelen zijn genomen. Vanuit dat punt worden middels uitgangspunten en maatregelen voorstellen 
gedaan voor steun aan diverse domeinen met gebruik van het steunfonds wanneer nodig.

3. Middelen
In de rapportage (H6) is een financiële vertaling en overzicht gemaakt. Er is een overzicht van de 
reeds gemaakte kosten n.a.v. de eerder genomen steunmaatregelen. Daar aansluitend is een 
financieel overzicht opgebouwd van de voorgestelde maatregelen en een doorkijk van financiële 
onzekerheden op de langere termijn.



4. Risico's
Het is onomkoombaar om vanuit enkele aannames maatregelen voor te stellen. Dit brengt risico's met 
zich mee of het juiste gedaan wordt. Goede monitoring en regie zorgt voor een juiste risicobeheersing.
In de rapportage wordt hier met regelmaat bij stil gestaan.

6. Communicatie/Aanpak
U ontvangt de rapportage om ter kennisname aan te nemen en mee te nemen bij de 
beraadslagingen van de perspectiefnota te behandelen.

7. Voorstel
Voorgesteld wordt om:
1. het rapport 'Aanpak effecten coronavirus: een middellange termijn aanpak van de effecten van de 
coronacrisis en een perspectief naar de toekomst!' voor kennisgeving aan te nemen.
2. het rapport tijdens de beraadslagingen van de perspectiefnota mee te nemen in de voorbereiding 
op de begroting.

Hoogachtend, y
burgemeester en wethouders van Steenbergen/

meežter,
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