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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken 16 december 2020 steunmaatregelen gemeente Steenbergen Coronacrisis

Steenbergen; 12 januari 2021 

Aan de Raad,

Vanuit de Algemene Reserve is een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een steunfonds 
voor Steenbergen. Dit steunfonds heeft als doel: Het bieden van een vangnet voor onze inwoners 
en zelfstandig ondernemers die in de knel dreigen te komen. Het bieden van een vangnet op het 
moment dat onze maatschappelijke instellingen het hoofd niet meer boven water kunnen 
houden en dreigen om te vallen. Het geven van steun aan onze ondernemers op het moment dat 
zij in ernstige liquiditeitsproblemen komen en steunmaatregelen van de Rijksoverheid en banken 
geen oplossing bieden. Het zorgdragen voor voldoende dekking van de additionele inzet in de 
organisatie voor de bedrijfsvoering en de daarbij behorende aanvullende dienstverlening binnen 
de gemeente Steenbergen.

Het College heeft in de besluitvormende raadsvergadering van 2 april 2020 aan de raad 
toegezegd bij elke besteding van C 250.000 te rapporteren waaraan het is uitgegeven en de 
criteria op basis waarvan. Daarin worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de 
ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds. Daarnaast is er in de vorige 
raadsmededeling van 26 november 2020 aangeven hierover regelmatig aan de raad te 
rapporteren.

In bijlage 1 is de nieuwe totale financiële stand van zaken (tot 16 december 2020) opgenomen. 
Het saldo steunmaatregelen Coronacrisis voor de gemeente Steenbergen bedraagt per die 
datum C 638.569. In daaropvolgende pagina's treft u de verschillende specificaties van de 
maatregelpakketten korte en middellange termijn, kosten van de eigen organisatie en de 
toegekende compensatiepakket van het rijk. Het compensatiepakket van de decembercirculaire 
2020 is nog niet meegenomen in de totale stand.
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