
Bijlage 1: Steunfonds; raadsvoorstel BM2001354
Nr. Omschrijving Maatregel Beschikbaar 

bedrag
Coronasteun 

Rijk
Werkelijke kosten 
(incl. verplichting), 
stand 1 februari 21

Aanvullend Steunfonds Vanuit de Algemene Reserve wordt een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een 
steunfonds voor Steenbergen.

           1.000.000 

A Lokale Media Extra pagina's te reserveren en te betalen bij de lokale kranten, de Steenbergse Bode 
en de Steenbergse Courant, een volle pagina af te nemen ten behoeve van 
crisiscommunicatie en initiatieven van de ondernemers van alle kernen die de 
gemeente rijk is

                           -51.519 

B TOGS Overbruggingsregeling voor ondernemers die een TOG hebben ingediend bij het Rijk 
maar nog geen uitkering hebben ontvangen.

                             -1.250 

C Gemeenschappelijk Terras Materialen voor het gemeenschappelijk Terras Markt Steenbergen; Creëren van een 
aantrekkelijke en levendige Markt o.a. door vergroten terrasruimte en afstemming / 
overleg met horeca o.a. over openingstijden 2020 -

                           -30.158 

D Raadzaal gemeente Coronaproof maken van de raadzaal voor de raadsvergaderingen.                              -7.163 

E Beveiliging en BOA Additionele controlewerkzaamheden door Boa's inclusief de daarbij behorende 
voorzieningen voor de uitvoering hiervan.

                         -275.192 

F Noodzakelijke materialen materialen zoals: spandoeken, bewegwijzeringen, markeringsverf, belijningen, 
afscheidingszeilen, enz.

                             -9.295 

G Noodopvang Noodopvang voor kwetsbare gezinnen en kinderen door kinderopvanginstanties.                              -6.171 

Steun korte termijn Maatregelenpakket 1; korte termijn.                            -51.141 

Steun middellange termijn Maatregelenpakket 2; middellange termijn.                          -446.381 

Kosten Gemeente Totale extra kosten in verband met COVID-19 die de organisatie op gebied 
aanvullende dienstverlening, media en schoonmaak heeft gemaakt.

                           -29.789 

Compensatie Rijk voor Corona 
2020; Algemene uitkering

Compensatiepakket 2020 van het Rijk die meegenomen zijn in de 
septembercirculaire inclusief de junibrief, zie bijlage 5

             411.321                                      -   

Compensatie Rijk voor Corona 
2020; Algemene uitkering

Compensatiepakket 2020 van het Rijk die meegenomen zijn in 
decembercirculaire 2020, zie bijlage 5

               81.088                                      -   

Compensatie Rijk voor Corona 
2021; Algemene uitkering

Compensatiepakket 2021 van het Rijk die meegenomen zijn in 
decembercirculaire 2020, zie bijlage 5

             230.863                                      -   

           1.000.000              723.272                          -908.060 

Saldo 1-02-2021 Steunfonds 815.212



Bijlage 2: Steunpakket; raadsvoorstel BM2001354

Nr. Omschrijving Maatregel Beschikbaar 
bedrag

Globale 
inschatting 
kosten

COVID-19  
eigen middelen
Werkelijke kosten
stand 1 februari 2021

COVID-19  
eigen middelen
Verplichting
stand 1 februari 2021

COVID-19  
Rijksmiddelen
stand 1 februari 2021

Aanvullend Steunpakket De financiële consequenties van dit pakket maatregelen voor 
korte en middellange termijn kunnen, los van een aantal pro 
memorie posten, redelijk worden ingeschat. Er is hiervoor een 
bedrag van € 172.250 nodig om deze uit te voeren. 

 €       172.250 

1 Voedselbank Er voor zorgen dat voorraad van de voedselbank op niveau kan 
worden gehouden. Waar nodig koopt de gemeente in. Dat doen 
we bij plaatselijke ondernemers. 

 €           15.000  €                           1.867  €                                  -    nvt 

2 Digitale hulpmiddelen onderwijs Beschikbaar stellen tablets aan gezinnen voor het geven van 
online onderwijs

 €           16.250  €                           2.532  €                                  -    nvt 

3 Extra schuldhulp Opvangen van de grotere toeloop voor schuldhulpverlening.  €           20.000  €                                  -    €                                  -    nvt 
4 Noodmaatregel Broodnood Financiële tegemoetkoming voor de dagelijkse boodschappen, 

naar alle waarschijnlijkheid compensatie vanuit Rijk. Afhankelijk 
van de gezinssituatie is een vast bedrag beschikbaar om 
wekelijks boodschappen te kunnen doen.

Declarabel bij 
het Rijk

Loopt via de ISD, er 
zijn al 
voorschotbetalingen 
ontvangen van het Rijk

5 Noodmaatregel Broodnood ZZP Idem voor ondernemers Declarabel bij 
het Rijk

Loopt via de ISD, er 
zijn al 
voorschotbetalingen 
ontvangen van het Rijk

6 Noodfonds AMW (Algemeen 
Maatschappelijk Werk)

Opvangen sterke toename van vragen AMW en voorkomen van 
het ontstaan van wachtlijsten

 €           45.000  €                         35.865  €                                  -   nvt

7 Mogelijkheden onderzoeken voor 
een app huiselijk geweld

Als gevolg van de maatregelen van het Rijk kan het huiselijk 
geweld toenemen. Doel van de app is in vroegtijdig stadium  
hulp kunnen bieden 

pm  €                                  -    €                                  -   nvt

8 Verruiming initiatievenfonds Voor initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan 
verbinding wordt het initiatievenfonds opgerekt. Ook eenmalige 
initiatieven zonder duurzaam karakter komen in aanmerking 
voor een bedrag van 10.000.   

Geen 
consequenties

 nvt  nvt nvt

9 Procedure vereenvoudigen voor 
het aanvragen van aanvullende 
bijstand

Procedure vereenvoudigen voor het aanvragen van aanvullende 
bijstand, bijvoorbeeld de persoonlijke toelage voor mensen die 
al lang van een minimuminkomen moeten rondkomen. 

 €           41.000  €                                  -    €                                  -   nvt

10 Uitstel gemeentelijke lasten Uitstel van  betaling gemeentelijke lasten (bedrijfsmatig) voor 
OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht, reclame- en 
toeristenbelasting tot 31 augustus 2020. 

Brengt 
vooralsnog 
geen kosten 
met zich mee. 
Betreft uitstel.

 nvt  nvt nvt

11 Huur terrassen niet in rekening 
brengen

Horecaondernemers vanaf dagtekening gedurende 3 maanden 
vrij van huur van gemeentegrond voor hun terrassen te stellen

pm  €                                  -    €                                  -   nvt

12 Incasso van gemeentelijke 
facturen

Geen herinneringen sturen aan ondernemers die een bedrag 
moeten betalen aan de gemeente. Dit eveneens voor de periode 
van 3 maanden tot 31 augustus 2020.

Brengt 
vooralsnog 
geen kosten 
met zich mee. 
Betreft uitstel.

 nvt  nvt nvt

13 Terugbetalen leges evenementen Leges voor een evenementenvergunning terugbetalen aan 
aanvragers van een evenementenvergunning, waarvan als 
gevolg van de corona uitbraak is besloten hun vergunning in te 
trekken;

pm  €                                  -    €                                  -   nvt

14 Terugbetalen marktgelden De leges voor de marktondernemers en standplaatshouders 
terugbetalen voor markten die niet doorgaan.

pm  €                                  -    €                                  -   nvt

15 Extra inzet accountmanagement Om ondernemers snel en laagdrempelig hulp te kunnen bieden 
wordt het accountantmanagement tijdelijk uitgebreid.

 €           35.000  €                           3.878  €                                  -   nvt

16 Niet in rekening brengen huur 
maatschappelijke instellingen die 
gebruik maken van 
accommodaties. 

Om de inkomstenderving van dergelijke instellingen te 
compenseren wordt de gemeentelijke huur voorlopig niet in 
rekening gebracht. 

Brengt 
vooralsnog 
geen kosten 
met zich mee. 
Betreft uitstel.

nvt nvt nvt

17 Samen met de maatschappelijke 
instellingen financiële 
problematiek in kaart brengen.

De komende maanden worden gesprekken gevoerd met de 
instellingen en wordt in beeld gebracht welke steunmaatregelen 
nodig zijn. Waar nodig worden betalingsverplichtingen 
overgenomen door de gemeente (huur en vast personeel). 

pm  €                           7.000  €                                  -   nvt

 €         172.250  €                         51.141  €                                  -    €                                  -   



Bijlage 3: Steunmaatregelen middellange termijn

Nr. Omschrijving Maatregel  Beschikbaar 
bedrag 

 COVID-19  
Verplichting

stand 1 februari 2021 

 COVID-19  
Werkelijke kosten

stand 1 februari 2021 

3.1a Kwijtschelding lokale heffingen Precario voor terrassen  €         18.000  €                                   -    €                                  -   
3.1b Leges en precario evenementen  €           3.500  €                                   -    €                                  -   
3.1c Markt- / reclamegelden voor marktlieden  €           2.500  €                                   -    €                            7.059 
3.2a gemeente als verhuurder van 

vastgoed
Huurcompensatie gedurende gedwongen sluiting  pm  €                                   -    €                          64.362 

4.1a Cultuur Kwijtschelden van huur cultuurpanden  pm  €                                   -    €                                  -   
4.1b Ondersteuningsmiddelen cultuur  €         25.000  €                                   -    €                            8.028 
4.2a Sport, evenementen en 

zwembaden
Niet innen van leges voor evenementen  onderdeel 

3.1 
 €                                   -    €                                  -   

4.2b1 Kwijtschelden van huur sportaccommodaties  onderdeel 
3.2 

 €                                   -    €                          90.726 

4.2b2 Aanvullende compensatie Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport; huur sportaccommodaties

 onderdeel 
3.2 

 €                                   -    €                        -28.875 

4.2c Ondersteuningsmiddelen sport  €         15.000  €                                   -    €                                  -   
4.2d1 Derving inkomsten en stijging kosten buiten zwembaden  pm  €                        104.808  €                            4.325 
4.2d2 Aanvullende compensatie Rijk zwembaden  pm  €                                   -    €                                  -   
4.3a Zorg en sociaal maatschappelijk Bedrijf continuïteit, meerkosten, alternatieve uitvoering zorg  pm  €                          78.437  €                            2.209 
4.4a Gemeenschapshuizen Gemeenschappelijke organisaties beschikbaar te stellen 

steunfonds
 €       100.000  €                                   -    €                                  -   

4.5a Economie Businesscoaches en uitbreiding financiële vouchers  pm  €                                   -    €                                  -   
4.5b Uitbreiding ondersteuningsmaatregelen economie  pm  €                                   -    €                                  -   
4.5c Ondersteuning versterken en bespoedigen economisch herstel  €         30.000  €                                   -    €                            6.375 

4.6a Energietransitie Corporatie Duurzaam Steenbergen  pm  €                                   -    €                                  -   
4.7a Onderwijs  pm  €                                   -    €                                  -   
4.8a Participatie en armoedebestrijding Reservering extra inzet en werkzaamheden  pm  €                                   -    €                            8.172 

4.9a Stedelijke ontwikkeling en wonen  pm  €                                   -    €                                  -   

5.1a Organisatie, bedrijfsvoering en 
dienstverlening

Extra werkzaamheden verantwoording en administratief  €         40.000  €                                   -    €                          18.613 

5.1b Extra werkzaamheden en inzet handhaving en communicatie  €         30.000  €                                   -    €                          82.143 

 €       264.000  €                        183.245  €                       263.136 



Bijlage 4: Kosten COVID-19 organisatie 

Nr. Omschrijving Verplichting, 
stand 1 februari 2021

Werkelijke kosten, 
stand 1 februari 2021

I Schoonmaak/verzorging 0 37.717
II Materialen 0 1.618

III Testen Corona 0 405
IV Communicatiemiddelen 0 8.508

V Inhuur 0 36.982
VI Verkiezingen 0 2.545

VII Jeugd 0 2.793
VIII Afval 11.301 0

VIIII Detachering 0 -72.080

11.301 18.488

Totaal 29.789



2021 TOTAAL
Corona steunpakket
(geoormerkte budgetten)

Bedrag 
september-

circulaire 
2020, incl. 
junibrief

Bedrag 
december-
circulaire 

2020

Bedrag 
december-

circulaire 2020

Bedrag circulaires 
2020/2021

Eigen organisatie:

a. Toezicht en handhaving 58.342 58.342

b. Kosten verkiezingen 36.993 32.753 69.746

Belastingen:

c. Compensatie toeristen- en parkeerbelasting 19.000 19.000

d. Precariobelasting en markt- en evenementenleges 4.664 4.664

Sociaal Domein:

e. Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg/Wmo 2015 55.015 55.015

f. Continuïteit van zorg 33.138 33.138

g. Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) 31.909 31.909

h. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 33.873 33.873

i. Aanvullend pakket re-integratie 26.882 61.903 88.785

j. Gemeentelijke schuldenbeleid 15.723 32.362 48.085

k. Bijzondere bijstand 5.345 11.002 16.347

l. Impuls re-integratie 33.056 33.056

Cultuur:

m. Lokale culturele voorzieningen 145.134 145.134

n. Cultuurmiddelen 59.787 59.787

Samenkracht en burgerparticipatie:

o. Vrijwilligersorganisaties jeugd 9.060 9.060

p. Buurt- en dorpshuizen 17.332 17.332

Compensatie corona 411.321 81.088 230.863 723.272

Toelichting:

a.

b.1

b.2

c.

d.

e.

f.

Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als 
gevolg van de coronamaatregelen; onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen.

Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in 
november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen 
met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de 
coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende 
werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Het betreft compensatie van gederfde inkomsten voor toeristen- en parkeerbelasting over vooralsnog de periode 1-3 t/m 1-6-20.

Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en 
evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en 
evenementenleges. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te 
compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen.
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten zijn maatregelen getroffen om cliënten grond van de Jeugdwet/WMO 2015 hulp en 
ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Deze uitkering is een aanvulling op eerdere bijdragen voor meerkosten (inclusief zogenaamde inhaalzorg) als gevolg van de coronacrisis.

Bijlage 5: Compensatie Rijk  2020/2021 (gemeente Steenbergen)

Dit is een aanvullende compensatie van 22 miljoen in verband met de maatregelen die door de coronacrisis aanvullend nodig zijn voor de 
Tweede Kamerverkiezing.

2020



g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p. Het betreft een bijdrage voor extra uitgaven die onder andere bestaan uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van 
tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.

De gemeente ontvangt deze tijdelijke impuls voor re-integratie om de dienstverlening te intensiveren aan mensen die nu als gevolg van de 
crisis de bijstand instromen.
Op basis van de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek, ontvangen gemeenten extra middelen om inwoners te 
ondersteunen.

Op basis van de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek, ontvangen gemeenten extra middelen om inwoners te 
ondersteunen.

Om de reguliere dienstverlening voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden op peil te kunnen houden nu de instroom in de bijstand 
toeneemt door de coronacrisis, worden extra middelen ontvangen. 

Bovenop de eerdere € 60 miljoen tot 1 juni wordt aanvullend een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld (voor de periode tot 31 
december) voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit 
kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli 
gratis noodopvang aangeboden. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen eindigde eerder per 8 juni. Gemeenten hebben deze 
noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. Voor deze periode heeft het kabinet € 23 miljoen in 
2020 beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten van deze opvang. De kosten worden door gemeenten aan 
kinderopvangorganisaties en scholen vergoed.

De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden 
april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning 
in de Wmo niet
(volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten 
van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage.

Deze middelen (60 miljoen) zijn bestemd om culturele instellingen te ondersteunen die als gevolg van de corona-crisis in de problemen 
zijn gekomen.

Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren voor 
schade als gevolg van de coronamaatregelen.


