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16 maart 2020 Dhr. Gommeren
Voorzitter van de fractie van de WD

onderwerp ; Maatregelen ihkv coronacrisis
Steenbergen, 14 april 2020

Geachte heer Gommeren,

U hebt Art. 40 vragen gesteld over de maatregelen die de gemeente Steenbergen 
in het licht van de effecten van de coronacrisis voor haar ondernemers en 
verenigingen kan en wil treffen. Wij hebben uw vragen in dat licht gelezen en van 
een antwoord voorzien. De beantwoording van een aantal vragen is sterk gelinked 
aan reeds door ons genomen besluiten en aan de instelling van een noodfonds 
door uw raad.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Vraag 1: Onderschrijft u onze mening dat ondernemers en verenigingen door de 
maatregelen opgelegd ter bestrijding van het Coronavirus problemen kunnen krijgen 
met hun liquiditeit?
Antwoord 1: uit de contacten die wij met ondernemers en hun brancheverenigingen 
hebben blijkt dat een aantal van hen liquiditeitsproblemen heeft of op korte termijn 
verwacht.

Vraag 2: Vanuit Rijk en Provincie wordt op verschillende manieren steun verleend. 
Vindt u ook dat deze steun niet beperkt moet blijven tot landelijke en Provinciale 
regelingen maar dat ook onze gemeente bij kan dragen aan deze (tijdelijke) 
lastenverlichting?
Antwoord 2: wij zijn het met u eens dat ook de gemeentelijk overheid moet bezien 
welke mogelijkheden zij heeft om haar ondernemers direct en via hun 
brancheverenigingen in deze moeilijke tijd in financieel opzicht kan ondersteunen.
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Vraag 3: Bent u bereid om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als 
mogelijk uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen, huur, 
heffingen en andere regelingen?
Antwoord 3: op 24 maart 2020 hebben wij besloten de termijn voor betaling van 
gemeentelijke lasten en belastingen met 3 maanden op te schorten.

Vraag 4: Als u daartoe bereid bent, op welke termijn kunt u dit kenbaar maken aan 
ondernemers en verenigingen en uitstel van deze belastingen en regelingen 
doorvoeren?
Antwoord 4: dit is inmiddels gebeurd. Zie antwoord 3.

Vraag 5: Is uw College bereid om in overleg te treden met de vertegenwoordigers van 
de verschillende brancheverenigingen en verenigingen om gezamenlijk over te nemen 
voorzieningen te overleggen?
Antwoord 5: wij staan tenminste wekelijks in contact met de verschillende 
brancheverenigingen die actief zijn in onze gemeente. Wij proberen binnen onze 
mogelijkheden hen handreikingen te doen om (acute) financiële problemen op te 
heffen. Naast het uitstel voor de gemeentelijke lasten is de bevoorschotting van de 
TOGS regeling daar een voorbeeld van.

Vraag 6: Ziet het College nog andere manieren om ondernemers, verenigingen en 
andere organisaties fysiek te steunen?
Antwoord 6: in vraag 2 stelt u terecht dat de hogere overheden substantiële 
maatregelen nemen om getroffen ondernemers de helpende hand te bieden. Vanuit 
onze contacten met ondernemers en hun brancheverenigingen proberen we zicht te 
krijgen op wat aanvullend op de maatregelen van de hogere overheden nodig is. De 
bevoorschotting van de TOGS regeling en het inkopen van extra ruimte in lokale 
media zijn de eerste invullingen daarvan. Zoals met u afgesproken in het kader van de 
door u geaccordeerde noodfonds, nemen wij verantwoorde maatregelen die wij nodig
achten om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Wij rapporteren daarover naar u 
terug. ļ
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