
AMENDEMENT  

 

 

Namens Fractie Verbeek inzake “reserve covid- en energiecrisisfonds 

RD2200283” 

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 januari 2023, in behandeling nemende 

het besluit “reserve covid- en energiecrisisfonds” onder nummer RD2200283, 

 

Constaterende dat: 

• Dit besluit in strijd is met het Coalitieakkoord 2022-2026 “Van ambitie naar 

actie” zoals gesloten tussen en ondertekend door Gewoon Lokaal!, Progressief 

Samen en VVD; 

• Dit besluit in strijd is met de Nota Reserves en Voorzieningen 2017; 

 

Overwegende dat: 

• Genoemd coalitieakkoord is aangenomen door de gemeenteraad en derhalve 

een raadsakkoord is; 

• In genoemd coalitieakkoord in de paragraaf Financiën bepalingen zijn 

opgenomen om te komen tot een gezonder financieel beleid binnen de 

gemeente Steenbergen; 

• In genoemde paragraaf Financiën is bepaald dat het Coronafonds, in dit besluit 

genoemd “reserve COVID-19 (steunfonds)”, zal terugvloeien naar de algemene 

reserve;  

• In de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 bepalingen zijn opgenomen om te 

komen tot een eensluidend beleid rondom reserves; 

• Een van de voorwaarden van een reserve is dat het doel van de reserve vooraf 

wordt bepaald en dat stortingen in en uitgaven uit deze reserve dienen te 

voldoen aan dit doel;  

• Dit besluit inhoudt dat het plafond van deze reserve bepaald wordt op 

maximaal één miljoen euro met een onbeperkte mogelijkheid om in dit fonds 

bij te storten; 

• Door laatstgenoemde bepaling dit fonds in de uitvoering van dit besluit feitelijk 

geen plafond kent waardoor dit een openeindregeling wordt; 

• In het besluit de mogelijkheid wordt geboden om van het Rijk ontvangen 

gelden, welke ter ondersteuning zijn van een crisis, toe te voegen aan de 

reserve covid- en energiecrisisfonds; 



• Hierdoor in dit besluit de mogelijkheid wordt geboden om van het Rijk 

ontvangen gelden, welke op geen enkele wijze zijn bedoeld voor ondersteuning 

in verband met covid of de energiecrisis, toch te storten in deze reserve; 

• Dit in strijd is met het doel van deze reserve;   

• In het besluit is opgenomen dat de individuele raadsleden van de gemeente 

Steenbergen kennis zullen nemen van de voorgenomen uitwerking van het 

energiepakket welke als bijlage bij de Kadernota Aanpak Energiecrisis is 

gevoegd; 

• Het feitelijk niet mogelijk is om te besluiten dat individuele raadsleden wel of 

niet bepaalde informatie tot zich nemen; 

• In de Kadernota Aanpak Energiecrisis bepalingen zijn opgenomen welke feitelijk 

onuitvoerbaar zijn dan wel welke onwenselijke gevolgen zouden kunnen 

hebben; 

Besluit: 

 

• de volgende teksten uit het besluit 

 

“1. Instemmen met het omzetten van de reserve COVID-19 (steunfonds) naar een 

reserve covid- en energiecrisisfonds” 

“2. Instemmen om het plafond van de reserve covid- en energiefonds op maximaal € 1 

miljoen te zetten” 

“3. Instemmen dat de gelden die vanuit het Rijk worden ontvangen, welke ter 

ondersteuning zijn van een crisis, worden toegevoegd aan de reserve covid- en 

energiecrisisfonds; 

“6. Kennisnemen van de voorgenomen uitwerking van het energiepakket welke als 

bijlage bij de Kadernota Aanpak Energiecrisis is gevoegd”  

 

Te verwijderen en deze tekst te vervangen door 

 

“1. In te stemmen met de vorming van de reserve Tijdelijk Ondersteuningsfonds (TOF) 

voor een bedrag van € 294.000“. 

“2. In te stemmen met de vorming van de reserve  Subsidieregeling ondersteuning 

energiekosten Steenbergen voor een bedrag van € 200.000“. 

“3. Het college op te dragen voor deze posten binnen de begroting dekking te zoeken, 

dit overeenkomstig het coalitieakkoord tussen Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en 

VVD, en in de eerstvolgende besluitvormende vergadering te komen met een voorstel 

ter dekking van de vorming van deze reserves”. 

 

• In de Kadernota Aanpak Energiecrisis de op bladzijde 3 en 4 opgenomen tekst 

in zijn geheel te verwijderen. 



 

• De in de Kadernota Aanpak Energiecrisis op bladzijde 7 opgenomen tekst  

 

“4. Het totale saldo op de bank- en spaarrekening van de aanvrager en zijn 

huisgenoten is niet hoger dan € 5.000, - voor een gezin of alleenstaande ouder en € 

3.500 voor een alleenstaande” 

 

Te verwijderen en deze te vervangen door 

 

“4. Het financieel vermogen van de aanvrager en zijn huisgenoten mag niet hoger zijn 

dan de grens die de bijstand daaraan stelt”.  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

 

Jos Verbeek, 26 januari 2023. 


