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Motie: steun aon maatschoppelijk middenveld

De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op 27 mei 2021.,bij de behandeling van

een motie vreemd aan de orde,

Overwegende dat:

Verenigingen, stichtingen,en culturele instellingen belangrijke pijlers zijn voor een goede

leefbaarheid in onze kernen;

Het maatschappelijk middenveld in onze kernen de ruggengraten van deze kernen zijn:

zonder verenigingen, stichtingen en culturele instellingen degradeert een kern naar alleen

maar wonen;

Deze verenigingen, stichtingen en culturele instellingen gedragen worden door vele

waa rdevolle vrijwilligers;

ln onze gemeente verenigingen, stichtingen en culturele instellingen actief zijn die vastgoed
huren van de gemeente;

Sporten goed is voor je fysieke en mentale gezondheid.

Cultuur goed is voor je persoonlijke ontwikkeling en versterkt de maatschappelijke

betrokkenheid;

Voor jeugdige inwoners sporten en cultuur meer dan ooit belangrijk is omdat dit een

wezenlijk onderdeel van hun leven uitmaakt;

ls van mening dat

Het in deze onzekere tijden nodig is om de verenigingen, stichtingen en culturele instellingen

te helpen met huurkosten en andere vaste kosten van de gebouwen en velden, door ze, waar
mogelijk, (financieel) te ondersteunen;
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Constaterende dat

Verenigingen, stichtingen en culturele instellingen genoodzaakt waren om voor de tweede

keer hun accommodaties te moeten sluiten en geen activiteiten mogen ontplooien;

Met name verenigingen, stichtingen en culturele instellingen financiële problemen

ondervinden vanwege Covid-19, waardoor er nauwelijks tot geen inkomsten zijn en er een

terugloop van leden is, maar de vaste kosten onverminderd doorlopen;

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectorensteun (TOGS) niet toereikend is om de

vaste lasten te dekken;

Als er een vereniging, stichting of culturele instelling failliet gaat, er een zeer kleine kans is

dat deze opnieuw wordt opgericht en dus voor altijd verdwenen is;

Het onverhoopt verdwijnen van een vereniging, stichting of culturele instelling zeker zal

bijdragen tot een achteruitgang van de leefbaarheid in de kern waar het zich voordoet;

Met name verenigingen, stichtingen of culturele instellingen hard geraakt worden door de

crisis omdat zij accommodaties huren van de gemeente;

Er ook verenigingen, stichtingen en culturele instellingen zijn met eigen of geprivatiseerde

accommodaties, met dezelfde zorgen als hierboven geschetst;

Draagt het college op;

De verenigingen, stichtingen en culturele instellingen vrij te stellen van huurbetaling tot en

met 30 juni 2O21, van de accommodaties welke eigendom zijn van de gemeente en deze

regeling ook van toepassing te laten zijn, bij de vereniging, stichting of culturele instelling

welke geprivatiseerd is of in eigen beheer is;

Het mislopende bedrag aan huur te dekken uit de reserve Steunfonds corona,

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens D66;
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